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Minister de Jonge (MinVWS) werd medio april 2020 teruggefloten door de Autoriteit 
Persoonsgegevens inzake de spoed-ontwikkeling van de zogenaamde corona-apps en het 
inzetten van telecomdata. Vanuit de AP werd de eerdere boodschap nog eens benadrukt: “Toon 
eerst de noodzaak van de informatie aan.” Zonder informatiestrategie is de impact op de 
persoonlijke levenssfeer niet te beoordelen. De Minister lijkt er mijns inziens dan ook verstandig 
aan te doen eerst te beoordelen welke gegevens voor welk doel noodzakelijk zijn. Wat er nu lijkt 
te ontstaan is dat er in rap tempo allerlei maatschappelijk draagvlak gecreëerd moet worden 
voor allerlei noodoplossingen.  
 
Een ketenbenadering helpt mee om de focus op het bestrijden van het virus te houden, terwijl 
de dominante focus van de overheid zich momenteel lijkt te richten op de gezondheidszorg. De 
vraag is of de maatregelen zich alleen moeten richten op de aantallen gevallen op de IC. Met een 
ketenbenadering wordt de blik wellicht wat verruimd.  
 
In deze blog is beschreven wat een goed uitgevoerde keten-DPIA kan opleveren in het ontwerp 
van middelen die de noodzakelijke gegevens kunnen ontsluiten ter bestrijding van het virus. 
Daarnaast helpt het proces mee aan de verantwoording van de huidige maatregelen.  De 
Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de World Health Organisation (WHO), 
geïmplementeerd in Nederland als de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en de AVG vormen voor 
deze keten-DPIA het juridische kader. De Minister kan wellicht met deze inzichten besluiten 
welke technische middelen behulpzaam kunnen zijn bij het genereren van de noodzakelijke 
gegevens. Het kiezen van een geschikt (technologisch) middel is dan een sluitstuk en geen 
startpunt.  
 
Juridisch kader 
De basis van de Nederlandse wet publieke gezondheid (Wpg, 2007), is gelegen in de door de 
WHO in 2005 vastgestelde Internationale Gezondheidsregeling (IGR, 2005). Voor de verwerking 
van persoonsgegevens geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG, 2018). Ze 
worden hieronder toegelicht.  
 
Internationale gezondheidsregeling (WHO)  
De IGR beoogt ‘het voorkomen van, beschermen tegen, beheersen van en het voorzien in 
maatregelen op het gebied van de volksgezondheid naar aanleiding van de internationale 
verspreiding van ziekte op een wijze die toegesneden is op en beperkt is tot 
volksgezondheidsrisico’s, en die onnodige belemmering van het internationale verkeer en de 
internationale handel vermijden’ (art.2 IGR). De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
is verantwoordelijk voor de informatieverplichtingen uit de IGR. Onder de 
informatieverplichtingen wordt onder andere de meldplicht van zorgverleners (waaronder) 
artsen en laboranten bedoeld. Naast de gegevens over de ziekte, zullen zij ook de naam, het 
adres het geslacht, de geboortedatum, het Burgerservicenummer en de verblijfplaats van iedere 



 

 

geïnfecteerde persoon aan de GGD moeten melden. De GGD-en kunnen vervolgens 
(geanonimiseerde) gegevens delen met het RIVM, het gaat dan om de geboortemaand, 
geboortejaar en de eerste drie cijfers van de postcode. Met deze gegevens kan het RIVM de 
gemelde ziektegevallen landelijk in kaart brengen. Daardoor kunnen eventuele ongewone 
toenames van het aantal infecties zichtbaar worden die de GGD afzonderlijk niet op kunnen 
merken. Interventie ten behoeve van de bescherming van contacten van een geïnfecteerde 
persoon is eveneens nodig. Het gaat dan om acties in de omgeving van de geïnfecteerde 
persoon dan wel in de bredere maatschappelijke context. Dit is mogelijk om te voorkomen dat 
meer ziektegevallen ontstaan. Gedacht kan worden aan medisch onderzoek van personen die 
met dezelfde bron van infectie in aanraking zijn geweest, dan wel maatregelen jegens mensen 
die met de geïnfecteerde persoon in contact is geweest.  
De IGR biedt eveneens ruimte voor het verrichten van nader onderzoek naar de bron van de 
uitbraak, oftewel naar de moleculaire biologische structuur en de zogenaamde ‘modus operandi’ 
van het virus. Dit onderzoek is eveneens van groot belang bij het bestrijdingsbeleid. Door de 
snelle toename van moderne technieken kan veel doeltreffender de identificatie van personen 
worden ingezet en aangepast. Onderzoek naar de verspreiding van het virus mag -aldus de 
WHO- niet afhankelijk zijn van de vrijwillige medewerking van de patiënt of zijn behandelaar.   
 
Wet publieke gezondheid 
De selectie van gegevens die de GGD aan het RIVM kan verstrekken (geboortemaand, geboorte 
jaar en eerste drie cijfers van de postcode) is enerzijds om dubbelingen te voorkomen en 
anderzijds om de landelijke verspreiding in kaart te brengen. Ook heeft het RIVM een taak om 
het verloop van de epidemie te volgen, zodat tijdig centrale richtlijnen voor de bestrijding 
kunnen worden gegeven. De doorgifte van de uitslag van het nader onderzoek stelt het RIVM in 
staat om in voorkomende gevallen de bronopsporing te coördineren. De wet stelt eveneens de 
burgermeester in staat om ter voorkoming van verdere verspreiding alle noodzakelijke 
patiëntgegevens op te vragen, dit kunnen zowel medische als epidemiologische gegevens zijn, 
maar ook gegevens die contactonderzoek mogelijk maken. Het doel van de verwerking is het 
vaststellen van de aard en de omvang van het gevaar van de verspreiding, waarbij de GGD over 
de meeste (bijzondere) persoonsgegevens lijkt te mogen beschikken. Gezien het publieke en 
collectieve karakter mogen de verwerkingen niet afhankelijk zijn van de toestemming van de 
betrokkene. De wet biedt ook een opening om andere gegevens te verwerken, omdat op 
voorhand niet te voorspellen is welke gegevens in een specifiek geval noodzakelijk zijn. Hiermee 
lijkt een duidelijke wettelijke verankering van het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve 
van het voorzien in maatregelen ten aanzien van een internationale verspreiding van het corona-
virus op een wijze die toegesneden is op en beperkt is tot volksgezondheidsrisico’s en die 
onnodige belemmering van het internationale verkeer en de internationale handel vermijdt.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming, waaronder de AVG, is niet gericht om 
zoveel mogelijk regie bij de individuen te leggen, maar om de burger tegen ongeoorloofde 
inmenging te beschermen. Organisaties (waaronder ook de overheid) moeten kunnen aantonen 
integer met de gegevens die zij verwerken om te gaan. Zij kunnen de gegevens alleen voor een 
bepaald doel en in een bepaalde context verwerken. Allereerst zal de noodzakelijkheid en de 



 

 

effectiviteit van de gegevensverwerking moeten worden aangetoond. Pas dan is een afweging 
op proportionaliteit te maken. Er zal dan ook vooral gekeken moeten worden met welk middel 
de minste inbreuken op de privacy kan worden bewerkstelligd.  
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van het corona-virus 
lijkt voor de GGD het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gerechtvaardigd kunnen 
worden op een wettelijke plicht (Wpg), dan wel een publiekrechtelijke taak. Het RIVM op basis 
van diezelfde wet geanonimiseerde gegevens van de GGD-en en vanuit nader onderzoek te 
ontvangen, evenals de WHO.   
 
Dataminimalisatie 
Eén van meest belangrijke principes uit de privacywetgeving is dataminimalisatie. Dit betekent 
niet dat een organisatie zo min mogelijk gegevens mag verwerken. Het gaat erom of de 
gegevens noodzakelijk zijn om het doel te kunnen bereiken. Niet te veel dus, maar ook niet te 
weinig.  
Dataminimalisatie heeft ook te maken met het basisprincipe van gegevensbescherming 
‘proportionaliteit’. Naast het principe dat organisaties alleen de noodzakelijke gegevens mogen 
verwerken om het doel te bereiken, moet ook worden bekeken of de gegevens in verhouding 
staan tot dat doel. Tevens zal er gekeken moeten worden of er geen minder inbreuk makende 
middelen voor handen zijn, dit wordt ook wel het subsidiariteitsbeginsel genoemd. De Europese 
wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming (o.a. de AVG) heeft dus niet als uitgangspunt 
dat er zo min mogelijk gegevens moeten worden verwerkt, maar alleen de noodzakelijke om het 
doel te bereiken en te rechtvaardigen.  
 
Passende maatregelen (beveiliging en anonimisering) 
Het verwerken van het Burgerservicenummer is aan strenge regels gebonden, zo bleek ook uit 
het advies op het wetsvoorstel publieke gezondheid in 2007 van het toenmalige College 
Bescherming Persoonsgegevens (nu: Autoriteit Persoonsgegevens). Unieke identificatie van 
betrokkenen is van belang bij het in beeld krijgen van het verloop van het virus onder de 
bevolking. Om personen over langere tijd te kunnen blijven volgen zijn echter alternatieve 
mogelijkheden denkbaar, bv. het toekennen van een eigen nummer (ID) op basis van een aantal 
identificerende gegevens. Een ander aspect is in hoeverre er (ruim dertien jaar nadat de IGR 
door de WHO werd vastgesteld) nog gesproken kan worden over geanonimiseerde gegevens. 
Herleiding kan namelijk makkelijker plaatsvinden nu veel meer aanvullende gegevens in de 
openbaarheid, maar ook bij partijen aanwezig zijn. Tegenwoordig spreken we dan ook van 
gepseudonimiseerde gegevens. De persoonsgegevens zijn ontdaan van de direct herleidbare 
gegevens en er is een unieke ‘identifier’ toegevoegd. Gepseudonimiseerde gegevens worden in 
de AVG geacht indirect herleidbaar (en dus een persoonsgegeven) te zijn, de AVG is daar in 
eerste instantie op van toepassing. In de reactie van de AP op de Minister die voornemens is om 
geanonimiseerde telecomgegevens te gaan gebruiken, achtte de AP de kans dat dit 
geanonimiseerde gegevens zijn zeer klein. Dergelijke gegevens (waaronder locatiegegevens) zijn 
waarschijnlijk indirect herleidbaar.  
 



 

 

In de IGR van de WHO is al aangegeven dat de GGD de enige publieke instantie is die bijzondere 
persoonsgegevens kan verwerken, namelijk alle noodzakelijke medische, epidemiologische 
gegevens, evenals gegevens die contactonderzoek mogelijk maken. De verstrekking van het 
RIVM (en van het RIVM naar de WHO) dient geanonimiseerd (of liever gezegd: 
gepseudonimeerd) te zijn. Het gaat dan om de geboortemaand en -jaar en de eerste drie cijfers 
van de postcode, om  zo tot een landelijk overzicht te komen. Daarnaast ontvangt het RIVM de 
gegevens uit het bron- en contactonderzoek, maar ook uit de meer moleculairbiologische 
onderzoeken. De mate van herleidbaarheid, oftewel de kans op re-identificatie door ook 
beschikking te hebben over aanvullende gegevens zal dus moeten worden beoordeeld.  
 
DPIA 
De Minister kan met een goed uitgevoerde DPIA inzicht verkrijgen over hoe de verwerking van 
persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de AVG. Met het resultaat kan aangetoond worden 
dat passende maatregelen zijn genomen.  Een DPIA is verplicht voor werkingen (of een reeks 
vergelijkbare verwerkingen) die "waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen". Nu sprake is van een grootschalige verwerking van 
bijzondere persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens), danwel van stelselmatige 
monitoring en er door verschillende partijen moet worden samengewerkt 
(samenwerkingsverbanden) is een DPIA verplicht. Een DPIA heeft betrekking op een verwerking 
van gegevens. Ook het inzetten van een nieuwe technologie (zoals bv. een app) valt onder het 
toepassingsbereik van een verplichte DPIA. Een DPIA zal uitgevoerd moeten worden vóór de 
verwerking plaats gaat vinden. Door zo vroeg mogelijk te beginnen, is het voor de Minister 
makkelijker om aan de wettelijk vereiste principes van ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ 
te voldoen. 
Een DPIA is dan ook te beschouwen als een proces om te komen tot een zodanig ontworpen 
gegevensverwerking die qua impact en de te nemen maatregelen te verantwoorden is (privacy 
by design), dan wel -indien er voor ieder risico geen passende maatregelen zijn- voorgelegd kan 
worden aan de AP.  
 
Grondslag 
In de wet publieke gezondheid lijkt ruimte voor de GGD om alle noodzakelijke gegevens van 
(mogelijk) geïnfecteerde personen, diens contacten en gegevens over de bronnen te verwerken. 
Deze verwerking mag niet afhankelijk zijn van de vrijwilligheid van de patiënt of de behandelaar. 
De grondslag voor de GGD zal dan ook gevonden kunnen worden in art. 6 lid 1 onder c AVG: 
wettelijke plicht, dan wel onder e (publieke taak). De GGD kan bepaalde gegevens (op een 
geaggregeerd niveau) verstrekken aan het RIVM en deze vervolgens weer aan de WHO om het 
landelijke en internationale verloop van het virus in kaart te brengen.  
 
Passende maatregelen (anonimiseren en beveiligen) 
De GGD zal de verwerking passend moeten beveiligen, nu het gaat om een grootschalige 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Ook zal er blijvende aandacht moeten bestaan of 
de gegevens die de GGD kan verstrekken aan het RIVM (geboortemaand en -jaar, eerste drie 
cijfers van de postcode) als anoniem kunnen worden beschouwd. Met name als de GGD 
gegevens naar aanleiding van bron- en contactonderzoek middels moderne technieken (GPS, 



 

 

telecomdata, apps etc.) gaat delen is het van belang om met behulp van een DPIA de juiste 
grondslag te vinden en het risico op re-identificatie te beoordelen.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Met een DPIA gaat de verantwoordelijke, voordat de verwerking begint, per verwerking 
op zoek naar de passende maatregelen om de risico’s in te perken. We noemen dit ook 
wel ‘privacy-by-design’. De twee ketens (gezondheidszorg en infectieziektebestrijding) zijn 
gerelateerd en afhankelijk van elkaar. Er zijn zeker meer afhankelijkheden te benoemen, zoals de 
jeugdzorg, de schuldhulpverlening etc. Deze blog heeft zich echter beperkt tot deze twee. Nu 
sprake is van een afhankelijkheid tussen de zorg en de infectieziektebestrijding, betekent dit niet 
dat ze dezelfde ketenopgave en dominant ketenprobleem hebben. Ze zullen dan ook los van 
elkaar moeten worden geanalyseerd. Het probleem van de infectieziektebestrijdingsketen is 
vooral de maatschappelijke ontwrichting door te veel (of te weinig) maatregelen. Ook te weinig 
maatregelen kunnen zorgen voor maatschappelijke ontwrichting, bijvoorbeeld omdat te veel 
mensen ziek worden. Ondanks de onderlinge relatie kan het helpen om voor een ketenspecifieke 
aanpak te kiezen. Door de juiste kritische gegevens te vinden kan verklaard worden welke 
factoren welke invloed op de verspreiding van dit virus hebben. Vervolgens kan iets worden 
gezegd over de proportionaliteit van de genomen maatregelen.   
De Wpg lijkt voor de GGD, RIVM en WHO ruimte te bieden om noodzakelijke gegevens te 
verwerken met als focus het bestrijden van het virus. Breed testen lijkt een eerste stap van een 
start-strategie, in plaats van de focus op de sterftecijfers en de IC-capaciteit om het verloop van 
het virus te begrijpen. De IGR biedt eveneens ruimte voor het verwerken van gegevens middels 
nieuwe moderne technieken. Daarmee lijkt de gegevensverwerking, die overigens niet 
afhankelijk moet zijn van de vrijwilligheid van burgers, gerechtvaardigd. De gegevens zullen met 
name verwerkt mogen worden om het verloop van het virus in kaart te brengen om zoveel 
mogelijk onnodige maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De meest voor de hand 
liggende instantie die de noodzakelijke gegevens kan verwerken is de GGD. Door de 
meldingsplicht is de GGD de (enige) publieke instantie die over bijzondere persoonsgegevens 
kan beschikken. Het RIVM kan samen met de WHO voorstellen doen welke soorten aanvullende 
gegevens door de GGD-en kunnen worden verwerkt (bron- en contactonderzoek). De Minister 
doet er verstandig aan om tot een ketenspecifieke informatiestrategie zoals in deze blog is 
weergegeven te komen, waarbij er evenveel aandacht voor de gezondheidszorg als voor de 
bestrijding van het virus moet zijn. Voor dat laatste geldt dat ook het opsporen van de bronnen 
nog enige aandacht mag krijgen.  
 
 


