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advies concept wetsvoorstel instelling
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
CAK

Bij brief d.d. 6 mei 2010 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht om
overeenkomstig artikel 51 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) advies uit te
brengen over het concept wetsvoorstel instelling publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
CAK voor zover dat concept wetsvoorstel betrekking heeft op de verwerking van
persoonsgegevens. Hierbij voldoet het CBP aan dit verzoek.
Inhoud voorstel
Het concept wetsvoorstel beoogt omvorming van het huidige privaatrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan CAK BV naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat de huidige
wettelijke taken van het CAK BV gaat uitvoeren. In de Memorie van toelichting wordt het doel
van de omvorming omschreven als ‘dat de publieke verantwoordelijkheid voor de wettelijke
taken wordt geborgd met de bij deze taken passende mogelijkheden voor publieke aansturing,
zeggenschap en verantwoording daarover. Dit vanwege het belang van een kwalitatief goede en
tijdige uitvoering voor de veelal kwetsbare cliënten’. De status van publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan impliceert een – beperkte – ministeriële verantwoordelijkheid voor het CAK en
mogelijkheden voor de minister om de uitvoering van taken op hoofdlijnen aan te sturen.
Het wetsvoorstel legt in artikel 49 AWBZ de ‘taken van het CAK’ die in de achterliggende
wetgeving zijn opgenomen vast.
De regeling van de grondslag, aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens door
het CAK blijft vervat in de specifieke achterliggende wetten en uitvoeringsregelingen (AWBZ,
Zvw, Wmo en Wtcg). Daarin aangebrachte wijzigingen wat betreft verwerking van
persoonsgegevens hebben betrekking op:
De opdracht aan het CAK om het BSN in bestanden op te nemen die betrekking hebben op
verzekerden ten aanzien waarvan taken op het gebied van vaststelling en inning eigen bijdragen
AWBZ worden uitgevoerd (artikel 49 tweede lid AWBZ) en wijziging van artikel 17 Wmo
teneinde daarin een soortgelijke opdracht neer te leggen. Voor de uitvoering van de overige taken
was dit reeds in de achterliggende wetgeving opgenomen (artikel 5 eerste lid Wtcg en artikel 118a
tweede lid Zvw).
Het opnemen van bepalingen (zoals reeds voorzien in de Wtcg) in de AWBZ (artikel 55 derde en
vierde lid) en Zwv (artikel 89 derde en vierde lid) die het mogelijk maken dat de Minister
zorgverzekeraars en zorgaanbieders een aanwijzing geeft over het aanleveren van de voor de
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taakvervulling van het CAK benodigde gegevens. Indien nodig is de Minister bevoegd ter zake
een last onder dwangsom op te leggen.
Beoordeling
Omvorming van het CAK van een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan tot een
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan verandert niet de grondslag waarop de verwerking
van persoonsgegevens door het CAK is gebaseerd, te weten ‘noodzakelijk voor de goede
vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan’ (artikel 8 onder e Wbp) en
voor zover het gaat om persoonsgegevens betreffende de gezondheid ‘noodzakelijk voor het
bestuursorgaan voor de goede uitvoering van wettelijke voorschriften die voorzien in aanspraken
die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van betrokkene’ (artikel 21, eerste lid onder f ten
1e Wbp). Ook blijft de gehoudenheid om bij de verwerking van persoonsgegevens te blijven
binnen de grenzen zoals neergelegd in de achterliggende wetgeving en om te voldoen aan de –
algemene – vereisten van de Wbp onveranderd bestaan. Strekking en inhoud van de bepalingen
in het wetsvoorstel geven geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen door het
CBP.
Overige overwegingen
Het CBP ziet wel aanleiding om – zoals al in eerdere advisering over de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten is gebeurd – aandacht te vragen voor de noodzaak om nader
in te gaan op de betekenis die in de context van de door het CAK te verrichten taken toekomt aan
het vereiste in artikel 9 Wbp ter zake van verenigbaar gebruik. In hoeverre moeten
persoonsgegevens verkregen voor de uitvoering van de verschillende regelingen door het CAK
gescheiden worden verwerkt en kunnen zij al dan niet worden gebruikt voor de uitvoering van
andere regelingen. De bundeling in artikel 49 AWBZ van alle taken van het CAK kan – ten
onrechte – de indruk wekken dat de verenigbaarheid van verdere verwerking niet langer een
punt van aandacht vormt. Het CBP adviseert u om in ieder geval in de Memorie van toelichting
bij het onderhavige wetsvoorstel daaraan aandacht te besteden.
Advies
Het voorstel als zodanig geeft het CBP weliswaar geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke
opmerkingen, maar het CBP adviseert u wel om het punt van eventueel verder gebruik van
gegevens door het CAK in het kader van het onderhavige wetsvoorstel te verhelderen.
Hoogachtend,
Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,
Mw. mr. dr. J. Beuving
Lid van het College
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