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Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP
Kwaliteit
Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en geeft algemene wettelijke gegevens ter bescherming van de
privacy van personen. De achterliggende reden van deze nieuwe wetgeving is dat de snelle
ontwikkelingen van de informatietechnologie een bedreiging kunnen vormen voor de privacy
van personen.
De essentie van deze wet is dat (geautomatiseerde) “BALAND PLUS” persoonsgegevens
alleen verzameld en verwerkt mogen worden voor zover :




dit noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering;
er geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op de belangen van de cliënt;
het gehele proces vanaf verkrijging van gegevens tot en met vernietiging zorgvuldig
plaatsvindt, als voorbeelden zijn te noemen, dat:
 uitsluitend de noodzakelijke bewerkers van gegevens inzage en toegang mogen
hebben tot deze gegevens;




gegevens niet zonder toestemming van betrokken personen aan anderen verstrekt
mogen worden;
de gegevensverwerking goed moet zijn beveiligd.

Gedeeldezorg. De praktijk voor psycho sociale begeleiding zal bovengenoemde kwaliteit
waarborgen door te werken volgens het PRIVACY REGLEMENT WBP en daarnaast
een inzichtelijke verslaglegging, juist beheer en afgesproken bescherming van
persoonsgegevens op maat.
Elk geautomatiseerd bestand dient aangemeld te worden bij de wettelijke toezichthouder, het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, voorheen de Registratiekamer).
Ter voorkoming van een enorme hoeveelheid aanmeldingen bij het CBP, zijn registraties
waarvan aannemelijk is dat zij geen inbreuk maken op de privacy van de betrokkene, hiervan
vrijgesteld; dit geldt o.a. voor de volgende groepen persoonsgegevens:
 sollicitanten, personeel;
 debiteuren- /crediteurenadministratie.
Bij alle vrijstellingen geldt nadrukkelijk dat de verwerking niet meer gegevens mag bevatten
dan strikt noodzakelijk is en dat de verwerking nodig moet zijn voor het uitoefenen van die
werkzaamheden.
* De WBP is voor de zorg een aanvullende wetgeving. In de zorg gelden specifieke
wetten, zoals de WGBO en de BOPZ. De basisregel is, dat de wet die de meeste
bescherming aan de cliënt biedt, voorrang geniet.
De betrokken personen hebben recht op kennisneming van geregistreerde gegevens en hebben
tevens de mogelijkheid tot correctie of verwijdering.
De nieuwe wet voorziet ook in sancties indien een organisatie niet aan haar verplichtingen
voldoet. Daarnaast kan een benadeelde persoon naar de civiele rechter stappen.
GEGEVENSVERZAMELING en VERWERKING = Concrete uitvoering WBP
Het verzamelen en beheren van gegevens gebeurt binnen de kaders zoals genoemd in het
Privacy Reglement WBP gedeeldezorg praktijk voor psycho sociale begeleiding. is
verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens per soort via
onderstaand formulier.
Hierbij zijn juiste invulling en secure uitvoering de te behalen doelstelling, dit alles onder
verantwoordelijkheid van de eigenaar praktijkhouder.
Het totaal aan ingevulde checklists volgens onderstaand voorbeeld, wordt in het
kwaliteitssysteem geborgd en jaarlijks geëvalueerd binnen de praktijk.

VOORBEELDTEKST

Formulier vastlegging in kader van de WBP
Locatie

Praktijk voor psycho sociale begeleiding

Gegevensverwerking

Schriftelijk – Geautomatiseerd.

Eigenaar

Degene die de zorg heeft voor de verwerking.

Betrokkenen

Degene van wie gegevens worden verwerkt.  Informatieplicht !!

Gebruikers

Degene die bevoegd is gegevens in te voeren, in te zien of te muteren.

Ontvangers

Degene aan wie gegevens verstrekt worden, kan zowel binnen als buiten de
organisatie zijn.  Informatieplicht !!

Soort gegevens

Korte omschrijving.

Doel

Met welk doel worden de gegevens gemaakt.

Grondslag

Zie bijlage 1

Zorgvuldigheid

Aangeven hoe zorgvuldigheid en beveiliging zijn geborgd.
Soorten maatregelen :
- Geheimhoudingsplicht
- Technische en organisatorische maatregelen
- Waarborgen zorgvuldigheid en beveiliging bij bewerker = externe
beheerder,

Bewaartermijn

-

15 jaar bij overlijden.
20 jaar bij ontslag
115 jaar bij erfelijke aandoeningen

Bijlage 1 Grondslagen
Gronden voor gewone persoonsgegevens
Gronden om gewone persoonsgegevens te mogen verwerken volgens de WBP zijn:
1. De betrokkene heeft daarvoor ondubbelzinnig zijn toestemming gegeven;
2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die de praktijk
met de betrokkene heeft gesloten of de verwerking is noodzakelijk voor het sluiten van
een overeenkomst waarom de betrokkene heeft verzocht;
3. De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
4. De verwerking is noodzakelijk om een vitaal belang van de betrokkene te waarborgen
(bijv. zijn gezondheid of eigendom) en het is niet goed mogelijk de betrokkene om
toestemming te vragen;
5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de
instelling of van een derde aan wie gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
Gronden voor bijzondere persoonsgegevens
Voor alle bijzondere persoonsgegevens geldt dat algemene grondslagen op basis waarvan zij
mogen worden verwerkt zijn :
1. De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven;
2. De betrokkene heeft de gegevens zelf al duidelijk openbaar gemaakt;
3. De verwerking is noodzakelijk voor het vaststellen, het uitoefenen of het verdedigen van
een recht in een gerechtelijke procedure;
4. De verwerking geschiedt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, mits het
onderzoek een algemeen belang dient of de verwerking voor het betreffende onderzoek
dan wel de betreffende statistiek noodzakelijk is of het vragen van uitdrukkelijke
toestemming onmogelijk blijkt dan wel een onevenredige inspanning kost of bij de
uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of
levensovertuiging zijn :
1. De verantwoordelijke is een kerkgenootschap of een genootschap op geestelijke
grondslag;
2. De verantwoordelijke is een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag, bijv. een islamitisch verzorgingshuis of een katholiek ziekenhuis.
Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens over iemands ras zijn :
1. Identificatiedoeleinden ;
2. Voorkeursbeleid.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens over iemands politieke gezindheid zijn :
1. De verantwoordelijke is een instelling op politieke grondslag;
2. Politieke gezindheid is een eis die in redelijkheid kan worden gesteld aan de uitoefening
van een functie .
Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens over iemands lidmaatschap van een
vakbond zijn :
1. De verantwoordelijke is een vakbond of vakcentrale.
Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid zijn :
1. De verantwoordelijke is een hulpverlener of instelling voor gezondheidszorg of instelling
voor maatschappelijke dienstverlening;
2. De verantwoordelijke is een verzekeraar;
3. De verantwoordelijke is een raad voor de kinderbescherming of een instelling voor
(gezins)voogdij;
4. De verantwoordelijke is een bestuursorgaan, een pensioenfonds, een werkgever of een
uitvoeringsinstelling en heeft de gegevens nodig voor aanspraken die afhankelijk zijn van
de gezondheidstoestand van betrokkene of voor re-integratie of begeleiding van
werknemers of uitkeringsgerechtigden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Grondslagen voor verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens of gegevens over een
rechterlijk verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag zijn :

1. De verantwoordelijke is een orgaan dat op grond van de wet bevoegd is tot deze
verwerkingen, bijv. de politie;
2. De verantwoordelijke verwerkt deze gegevens ten behoeve van zichzelf om op verzoek
van betrokkene een besluit over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren;
De verantwoordelijke verwerkt deze gegevens ten behoeve van zichzelf om zichzelf te
beschermen tegen strafbare feiten die naar verwachting jegens hem of zijn medewerkers
zullen worden gepleegd.

