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Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft kennis genomen van het verslag van een 
schriftelijk overleg inzake de Wet Marktordening in de Gezondheidszorg d.d. 3 februari 2006 
(30186, nr.11). In dit verslag wordt onder meer antwoord gegeven op vragen van de fracties van 
het CDA en de PvdA over het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Het CBP kan 
zich niet vinden in de antwoorden van de Minister van VWS op de vragen 6 en 16. 
 
De PvdA-fractie heeft de Minister van VWS gevraagd antwoord te geven op de vragen die de 
KNMG heeft gesteld in zijn brief van 24 januari 2006 aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. 
De KNMG heeft verzocht expliciet in de WMG op te nemen dat de Zorgautoriteit toezicht houdt 
op de verwerking van persoonsgegevens door zorgverzekeraars. Het CBP kan zich hier volledig 
in vinden.  
 
Het CBP is een groot voorstander van de concentratie van toezicht. Zorgverzekeraars krijgen 
reeds te maken met zeer veel toezichthouders, en daar komt met inwerkingtreding van de WMG 
de Zorgautoriteit bij.  
 
Geen discussie bestaat over het feit dat de Zorgautoriteit toe zal zien op naleving van de Wet 
gebruik BSN in de zorg door zorgverzekeraars. Reeds sinds de 'Tafel Van Thijn' is het 
regeringsstandpunt dat het toezicht op het gebruik van het BSN per sector moet worden geregeld. 
In de kamerstukken rond het BSN in de zorg heeft de Minister ook steeds de Zorgautoriteit 
aangewezen als toezichthouder op het gebruik van het BSN door zorgverzekeraars.  
 
Een van de andere taken van de Zorgautoriteit is het houden van toezicht op de rechtmatige 
uitvoering van de Zorgverzekeringswet (artikel 16 sub b WMG en artikel 77 Zvw). De rechtmatige 
uitvoering van de Zvw houdt vanzelfsprekend ook in het naleven van de bepalingen die de Zvw 
bevat over de verwerking van persoonsgegevens (hoofdstuk 8 Zvw). Noch de tekst van het 
wetsvoorstel WMG, noch de wettekst van de Zvw bevat een grondslag voor de uitspraak van de 
Minister in het verslag van 3 februari jongstleden dat het CTZ (straks: de Zorgautoriteit) slechts 
een signalerende rol toekomt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van de Zvw.  
 
Het toezicht op het gebruik van het BSN is niet los te zien van het toezicht op de verwerking van 
andere persoonsgegevens in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het BSN zal immers moeten 
worden verwerkt bij iedere gegevensuitwisseling in de zorg. Het feit dat de bepalingen over het 
gebruik van het BSN door zorgverzekeraars onder worden gebracht in de Zvw illustreert dit (zie 
wetsvoorstel gebruik BSN in de zorg). Het CBP zal zeker bevoegd blijven als algemeen 
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens 
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Het zou niet alleen in strijd met het regeringsstandpunt en de afspraken hierover, maar ook 
allerminst realistisch zijn het toezicht op het gebruik van het BSN binnen alle sectoren die straks 
gebruik zullen mogen maken van dit nummer bij het CBP te beleggen. Om adequaat toezicht te 
kunnen houden op het gebruik van het BSN zullen veel onderzoeken ter plaatse noodzakelijk zijn, 
een vorm van toezicht waar het CBP niet de capaciteit voor in huis heeft. De Zorgautoriteit zal 
naar verwachting veel onderzoeken ter plaatse uitvoeren en het toezicht op het gebruik van het 
BSN en andere persoonsgegevens door zorgverzekeraars hierbij integraal kunnen meenemen.   
 
Gezien met name het toezicht van de Zorgautoriteit op het gebruik van het BSN door 
zorgverzekeraars, de onlosmakelijke samenhang van het BSN met de verwerking van andere 
persoonsgegevens in het kader van de Zvw en de wenselijke concentratie van toezicht op de 
zorgverzekeraars is het noodzakelijk dat in de WMG duidelijk wordt aangegeven dat de 
Zorgautoriteit de (primair) toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door 
zorgverzekeraars is. Het CBP verzoekt u dan ook te bewerkstelligen dat artikel 16 sub b WMG, 
dan wel de toelichting bij dit artikel, op dit punt wordt verduidelijkt.  
 
Het CBP is vanzelfsprekend bereid het bovenstaande nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact 
opnemen met mw. mr. V.C. Lucieer of mw. drs. N.M. van Seumeren (070-3811333).  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
Collegelid  
 
 
 


