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Matrix informatieprotocol convenantpartners IKZ 2016 

 

In onderstaande matrix staan de mogelijke rechtsgronden vermeld op basis waarvan de 
convenantpartners aan elkaar (al dan niet onder voorwaarden en eventuele beperkingen zoals 
medische gegevens) kunnen verstrekken. 
 
 
Convenantpartners en tevens IKZ-leden: 

 

 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); 
 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ); 
 Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW DO); 

 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD); 
 Belastingdienst (BD). 

 
 
Overige convenantpartners : 

 Zorgverzekeraars Nederland (ZN)1; 
 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)/College van Burgemeester & Wethouders (B&W); 
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); 
 Openbaar Ministerie (OM). 

 
 

De matrix moet als volgt worden gelezen:  

 Horizontaal staan vragende/ontvangende partijen vermeld.   
 Verticaal staan de verstrekkende partijen vermeld.  
 De letter geeft aan op basis van welke wettelijke bevoegdheid verstrekt kan worden met  

Inachtname van het doel en de voorwaarden zoals vermeld in de betreffende artikelen. 

 Het Openbaar Ministerie is in de matrix alleen als vragende partij opgenomen aangezien zij 
deelnemen aan het casusoverleg maar verder geen informatie inbrengen.  
 

 

  

                                                           
1
 ZN heeft met de aangesloten zorgverzekeraars een bewerkersovereenkomst gesloten en is hiermee bevoegd 

om namens een zorgverzekeraar binnen het verstrekte mandaat signalen uit te wisselen. 
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A Artikel 15 Wet politiegegevens  

B Artikel 20 Wet politiegegevens  
C Artikel 16, eerste lid, sub b Wet politiegegevens 
D Artikel 16, eerste lid, sub a Wet politiegegevens 
E Artikel 72 j° art. 73 Wet marktordening gezondheidszorg j° artikel 17 Wet op de 

economische delicten  j° artikel 141 Wetboek van Strafvordering en het gestelde bij artikel 
65 Wet marktordening gezondheidszorg en de Regeling categorieën persoonsgegevens Wmg  
(ongevraagd) 

F Artikel 70 Wet marktordening gezondheidszorg  j° artikel 65 Wmg en de Regeling 
categorieën persoonsgegevens Wmg.  (desgevraagd) 

G Artikel 65 Wet marktordening gezondheidszorg 
H Artikel 61 en 69 Wet marktordening gezondheidszorg (desgevraagd verplicht)  
I   Artikel 66 Wet marktordening gezondheidszorg (verplicht op verzoek) 
J Artikel 9.1.3 Wet langdurige zorg 

K Artikel 8, sub e en/ of 9 j° 43  Wet bescherming persoonsgegevens  
L Artikel 88 j° artikel 89 Zorgverzekeringswet (ongevraagd en verplicht op verzoek) 
M  Artikel 88 Zorgverzekeringswet (op verzoek)  
N Artikel 6, eerste lid,  Besluit politiegegevens Bijzondere Opsporingsdiensten    

O Artikel 6, derde lid, Besluit politiegegevens Bijzondere Opsporingsdiensten 
P Artikel 5.2.5, derde lid, Wet maatschappelijke ondersteuning  2015 

                                                           
2
 Nza kan aan IGZ wel medische persoonsgegevens verstrekken, zie artikel 4 lid 3 Regeling categorieën 

persoonsgegevens WMG, waarin de verstrekking van medische persoonsgegevens door Nza aan IGZ expliciet is 
vastgelegd. 
3
 Zie voetnoot 2. 

4
 NZa kan aan FIOD wel medische persoonsgegevens verstrekken, zie artikel 4 lid 6 Regeling categorieën 

persoonsgegevens WMG, waarin de verstrekking van medische persoonsgegevens door NZa aan FIOD expliciet is 
vastgelegd. 
5
 T.b.v. opsporingstaak IGZ. 

6
 T.b.v. opsporingstaak IGZ. 

7
 De verstrekking is beperkt tot identificerende gegevens en omvat geen medische persoonsgegevens. 

8
 ZN mag uit eigen beweging informatie, waaronder medische persoonsgegevens, aan de NZa verstrekken; de 

NZa mag deze informatie verwerken ten behoeve van het toezicht op artikel 35 Wmg, op grond van artikel 2 sub 
10b van de Regeling Categorieën Persoonsgegevens Wmg. 
9
 Voor toezicht mag de Belastingdienst vanwege de geheimhoudingsplicht alleen gegevens verstrekken grond van 

art. 67 AWR in samenhang met een wettelijk voorschrift wat tot bekendmaking verplicht, art. 43c 
uitvoeringsregeling AWR of ontheffing. De Wbp en de AWR verhouden zich als algemene (lex generalis) en 
bijzondere (lex specialis) regels tot elkaar, waarbij een uitzonderende regel in de AWR dus voorgaat  op een 
algemene regel in de Wbp. Wel kan de belastingdienst indien noodzakelijk in voorkomend geval een ontheffing 
op grond van artikel 67 lid 3 Awr aanvragen. 
10

 Zie voetnoot 9. 
11

 Zie voetnoot 9. 
12

 Zie voetnoot 7. 
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Q Artikel 5.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

R Artikel 5.2.5, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

S Artikel 5.2.5, tweede lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
T Artikel 26, eerste lid, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  
U Artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen  en 43c, onder h,  Uitvoeringsregeling 

Algemene wet inzake rijksbelastingen 
V Artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen  en 43c, onder l,  Uitvoeringsregeling 

Algemene wet inzake rijksbelastingen 

W Artikel 73 Wet marktordening gezondheidszorg j° artikel 17 Wet op de economische delicten  
j° art 141 Wetboek van Strafvordering en het gestelde bij artikel 65 Wet marktordening 
gezondheidszorg en de Regeling categorieën persoonsgegevens Wmg (ongevraagd) 

X Art. 62 j° art. 68  Wet marktordening gezondheidszorg  
Y Art. 65, achtste lid, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
  
 

Opmerking letter E: 

In het betreffende artikel  staat vermeld “alle gegevens en inlichtingen”.  Deze gegevens (die 
overigens niet gelden als politiegegevens!)  kunnen ook (identificerende) persoonsgegevens 
bevatten. Het is onduidelijk of daaronder ook vallen: medische persoonsgegevens. Deze 

onduidelijkheid wordt weggenomen door een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg) waarin expliciet wordt bepaald dat de uitwisseling van gegevens op basis van artikel 73 Wmg 
ook betrekking heeft op medische persoonsgegevens.  Het Ministerie van VWS wijst erop dat het 

wetsvoorstel VTO Wmg uitsluitend een verduidelijking (en geen uitbreiding) betreft en dat daarom op 
basis van artikelen 72 en 73 Wmg nu ook al medische persoonsgegevens mogen worden 
uitgewisseld. Aan te bevelen is te kiezen voor een strenge interpretatie van deze artikelen, omdat 
deze verduidelijking nog geen geldend recht is en het wetsvoorstel nog niet openbaar is. De wijziging 
is opgenomen in het wetsvoorstel VTO Wmg. Een tijdelijke oplossing is erin gelegen dat de 
betreffende organisatie deze signalen ontdoet van medische persoonsgegevens of vraagt om 
toestemming aan de melder. 
 
Opmerking letter H 
Voor wat betreft zorgverzekeraars gelden ook artikel 62 j° artikel 68 Wet marktordening 
gezondheidszorg. 
 
Opmerking letter K 
Geen gezondheidsgegevens of gegevens waarop een medisch beroepsgeheim of een 

geheimhoudingsplicht gelijk aan het medisch beroepsgeheim rust, en afweging door verstrekkende 
instantie per geval en voorzover er geen bijzondere wet (lex specialis) die voorgaat op de algemene 
regel in de Wbp. 
 
Opmerking letters L en M  
De verstrekking is beperkt tot identificerende gegevens en omvat geen medische persoonsgegevens. 

Voor wat betreft zorgverzekeraars zie ook artikelen 90 en 93 Zorgverzekeringswet. 


