
 

 

Een privacystatement 

Elke zorgorganisatie (ook een solistisch werkende zorgverlener) moet vanaf 25 mei 2018 
een privacystatement hebben. In dit artikel wordt door Shirin Slabbers van DAS uitgelegd 
wat daarin moet staan. Ook stelt zij haar collega de heer Peter de Zeeuw aan u voor. 

 

Een privacystatement 

Zoals inmiddels wel bekend, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) 
op 25 mei 2016 in werking getreden. Alle organisaties in zowel de publieke en private sector 
worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te 
brengen en krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. 

De AVG introduceert een ruimere informatieplicht dan de huidige Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Een zorgaanbieder moet in ieder geval de volgende informatie 
verstrekken aan degene(n) van wie persoonsgegevens worden verwerkt: 

- de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke (de zorgorganisatie); 
- de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien 

aanwezig); 
- de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens; 
- de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke bij de verwerking van 

persoonsgegevens; 
- de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;  
- of de gegevens (zullen) worden doorgegeven aan een land buiten de EU; 
- de bewaartermijn van de gegevens; 
- dat betrokkenen het recht hebben op inzage van en rectificatie of wissing van de 

gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, en het recht tegen de 
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; 

- dat de betrokkene het recht heeft om zijn verleende toestemming in te trekken; 
- dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de 

Autoriteit Persoonsgegevens); 
- of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting 

is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de 
betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke 
gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt; 

- het bestaan van profiling of geautomatiseerde besluitvorming; 
- als de gegevens niet van de betrokkene worden verkregen, de bron waar de 

persoonsgegevens vandaan komen.  
 

Volgens de AVG moet deze informatie eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn. Er moet 
eenvoudige en duidelijke taal worden gebruikt. Zorgverleners zullen hun privacystatement 
moeten aanpassen, danwel er een op moeten stellen. Op het niet hebben van een (volledig) 
privacystatement staat (straks) een maximale boete van 20.000.000 euro of 4% van de  
omzet (als dat laatste hoger is).  

Indien u uw privacystatement door DAS wilt laten opstellen, dan kunt u contact opnemen met 
Shirin Slabbers via S.Slabbers@das.nl. 

 



Peter de Zeeuw is oorspronkelijk afgestudeerd historicus en heeft zich vervolgens 
toegelegd op het Nederlands recht. Na zijn afstuderen als jurist is hij zich gaan 
specialiseren in het gezondheidsrecht Nadat hij eerst jarenlang als senior jurist alle 
disciplines binnen het gezondheidsrecht heeft behandeld is hij sinds 2009 
leidinggevende van het Team Zorgsector. Naast de werkzaamheden als manager 
vindt hij nog steeds ruimte om vooral tuchtzaken te behandelen. Daarbij richt hij zich 
met name op de psychiatrie en (verplichte) GGZ. Peter heeft veel ervaring in het 
specialisme en geeft onder andere interne cursussen tucht- en klachtrecht.  

 

Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers 
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