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Samenvatting








Uitgangspunt is dat de RGS gegevens verstrekt:
o ongeacht of deze zijn verzameld in het kader van haar publieke of van haar
privaatrechtelijke taken en
o als de verstrekking past binnen de door haar geformuleerde doelstellingen.
De verstrekking van gegevens dient altijd:
o te passen binnen de maatschappelijke opdracht van de RGS of
o de doelmatigheid of kwaliteitsbewaking van specialistische vervolgopleidingen,
profielopleidingen of van de (her)registratie van geneeskundig specialisten of
profielartsen te dienen of
o plaats te vinden in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
De RGS maakt voorafgaand aan de verstrekking van gegevens steeds een afweging of het beoogde gebruik
van de gegevens in het specifieke geval past in de genoemde doelstellingen.
Bij de afweging of gegevens kunnen worden verstrekt die tot personen of instellingen
herleidbaar zijn, leeft de RGS het wettelijk kader voor de verwerking van
persoonsgegevens na.
De RGS verbindt aan de verstrekking van gegevens voorwaarden met het oog op een
juist gebruik van die gegevens.
De bijlagen zijn onlosmakelijk onderdeel van deze visie.
Het betreft:

BIJLAGE 1: Protocol Gegevensverstrekking RGS, inclusief bijlage A

BIJLAGE 2: Schematische weergave van de toetsing door de RGS
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Inleiding
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) krijgt met regelmaat verzoeken van derden 1
om door haar verzamelde gegevens te verstrekken. De gronden voor deze verzoeken zijn
uiteenlopend van aard. De gevraagde gegevens kunnen variëren van geaggregeerde gegevens die
niet tot personen of instellingen herleidbaar zijn tot gegevens die wel tot personen (persoonsgegevens)
of instellingen2 herleidbaar zijn.

Voorbeelden van redenen om bij de RGS gegevens op te vragen











Bekostiging van vervolgopleidingen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Wetenschappelijk onderzoek. Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
(NIVEL) verzoekt jaarlijks om de verstrekking van NAW-gegevens, de geboortedatum, de
geboorteplaats etc. van aios die de huisartsenopleiding hebben voltooid met als doel het in stand
houden en verbeteren van de eigen zorgregistraties.
Ramingen voor de toekomstige arbeidsmarkt (Capaciteitsorgaan).
Voorstellen voor de toewijzing van aios per specialisme over de opleidingsregio’s door Bestuurlijk
Overleg Lichtvoetige Structuur (BOLS).
Monitoring project-resultaten (Projecten Individualisering Opleidingsduur van de Federatie Medisch
Specialisten (FMS) en Dedicated schakeljaar van de Nederlandse Federatie van Universitair
medische centra (NFU)).
Wetenschappelijke verenigingen verzoeken regelmatig om NAW-gegevens van aios om hen te
kunnen informeren over bijvoorbeeld nieuwe opleidingsplannen.
Organisaties die verzoeken om verstrekking van NAW-gegevens van aios en opleiders om hen aan
te kunnen schrijven voor bijvoorbeeld congressen.
Individuele verzoeken van patiënten die gegevens van aios opvragen omdat zij zich afvragen of
hun arts ten tijde van de behandeling in opleiding is of was.
Wetenschappelijk onderzoek, zoals een onderzoek naar de impact van het project Modernisering
Medische Vervolgopleidingen aan de hand van alle beschikbare geanonimiseerde
visitatierapporten over een bepaalde periode.

De RGS streeft in het kader van haar taakuitoefening naar transparantie en stelt zich toetsbaar op.
Zowel voor degenen die informatie aan de RGS vragen, als voor de medewerkers van het bureau die
de RGS ondersteunen, dient daarom helder te zijn welke gegevens de RGS verstrekt en welke niet. Om
daarin te voorzien, heeft de RGS een visie ontwikkeld die, binnen de wettelijke kaders, kan dienen als
algemene leidraad voor het vragen en verstrekken van gegevens.
Bij het opstellen van deze visie heeft de RGS zich nadrukkelijk rekenschap gegeven van
maatschappelijke ontwikkelingen.
Deze visie betreft niet:

De verstrekking van eigen gegevens van een betrokkene aan die betrokkene. Hiermee wordt
bedoeld verstrekking aan degene die zelf in registers staat ingeschreven of van wie de RGS op
andere wijze gegevens heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in visitatierapporten). Van de eigen
gegevens kan een betrokkene op verzoek zonder meer kennis nemen.


Het gebruik dat de RGS zelf van de gegevens uit de registers en andere bronnen maakt,
bijvoorbeeld voor de verbetering van de interne processen. Hierbij is geen sprake van
verstrekking van gegevens3.



Gegevens waar om wordt verzocht met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob).

Onder derden wordt hier verstaan: personen of instellingen die verzoeken om gegevens over (andere) personen of
instellingen die in registers van de RGS staan ingeschreven.
2 Onder instellingen wordt hier verstaan: een organisatorisch verband (evt. bestaand uit meerdere locaties) dat
strekt tot de verlening van zorg, bedoeld in artikel 1., onder b. Kwaliteitswet zorginstellingen.
3 Dit laat onverlet dat de eisen van de Wbp ook gelden voor zogenaamde verdere verwerkingen door de RGS zelf
(dus: een verwerking die verband houdt met een ander doel dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn
verkregen).
1
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De registers en gegevens die de RGS beheert
Het merendeel van de gegevens die de RGS beheert is vastgelegd in registers, maar het kan ook om
andere dataverzamelingen gaan. De RGS beschikt bijvoorbeeld ook over de gegevens die zijn
vastgelegd in visitatierapporten naar aanleiding van visitaties die in het kader van de
erkenningsprocedure van opleiders en opleidingsinstellingen worden opgesteld en over alle
erkenningsbesluiten met daarin termijnen, zwaarwegende adviezen, voorwaarden en
aanbevelingen.
De RGS beheert de volgende registers:
Opleidingsregister (inschrijving, uitschrijving en monitoring van aios);
Specialistenregister (inschrijving van geneeskundig specialisten na afronding van de
opleiding en de herregistratie van reeds ingeschreven geneeskundig specialisten);
Profielartsenregister (inschrijving van profielartsen na afronding van de opleiding en de
herregistratie van reeds ingeschreven profielartsen);
Erkenningenregister (erkenning van opleiders, opleidingen, opleidingsinrichtingen en instituten)4.
Het beheer van het Specialistenregister berust op een wettelijke grondslag. Het beheer van de
andere registers berust op een privaatrechtelijke grondslag. Deze visie richt zich op alle soorten
gegevens en registers die de RGS beheert, ongeacht of dit nu gebeurt op grond van een publieke
taak of op grond van een privaatrechtelijke taak.
In het kader van de uitvoering van haar taken verzamelt de RGS verschillende categorieën
gegevens, waaronder persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaat de Wet bescherming
persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
Het betreft de volgende gegevens:
gegevens van geneeskundig specialisten, profielartsen en aios: dit betreft
persoonsgegevens;
gegevens van opleidingsinstellingen en –instituten: dit zijn geen persoonsgegevens;
gegevens van RGS-erkende (plaatsvervangend) opleiders: dit betreft persoonsgegevens.
Er worden incidenteel bijzondere persoonsgegevens5 in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) verwerkt6.

Dit is geen register in formele zin, maar de RGS houdt deze gegevens met het oog op haar taakuitoefening wel bij.
Gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele
leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging (= een vakbond).
Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. Het verwerken van deze gegevens
is verboden tenzij daarvoor een ontheffing is aangewezen in de Wbp. Voor de RGS registraties betreft het in het
algemeen gegevens die betrekking hebben op uitspraken van de tuchtrechter of het vermoeden van
disfunctioneren.
6 Het verwerken van persoonsgegevens heeft in de Wet bescherming persoonsgegevens een brede betekenis,: elke
handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
4
5
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Algemeen
Voorop staat dat gegevens die de RGS verzamelt primair zijn bedoeld om haar taken goed uit te
kunnen voeren.

Gegevensverzameling dient primaire doel RGS
In de “Regeling Specialismen en Profielen KNMG” heeft de KNMG de taken van de RGS vastgelegd.
De taken van de RGS bestaan in hoofdzaak uit een (her)registratietaak7 ten aanzien van geneeskundig
specialisten en profielartsen, het afgeven van een opleidingstitel aan aios, het erkennen van opleiders,
opleidingsinrichtingen of opleidingsinstituten en het houden van toezicht op de naleving van de
besluiten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) inzake opleiders, opleidingsinrichtingen,
opleidingsinstituten en aios8.
Om deze taken adequaat te kunnen uitvoeren legt de RGS gegevens vast. Het primaire doel van het
verwerken van gegevens door de RGS is daarmee gegeven: het uitvoeren van haar (publieke) taken
in het kader van het toezicht op de (opleiding van) geneeskundig specialisten en profielartsen 9.
Het uitgangspunt voor de RGS is dat zij bereid is om gegevens aan derden te verstrekken. Die
verstrekking dient echter altijd te stroken met de maatschappelijke opdracht van de RGS dan wel
daarmee niet strijdig te zijn. Daar waar het gaat om tot personen herleidbare gegevens, respecteert
de RGS de privacy van betrokkenen, binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving10. Dit
betekent onder meer dat de RGS zich op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens aan een
aantal spelregels houdt voordat zij persoonsgegevens mag verwerken. Naar analogie daarvan vindt
de RGS dat ook instellingen een te respecteren belang kunnen hebben bij bescherming van
vertrouwelijke of potentieel gevoelige gegevens. De RGS volgt daarmee DHD (Dutch Hospital Data,
dat is de organisatie die ten behoeve van de Nederlandse ziekenhuizen dataverzamelingen aanlegt
van data die door deze ziekenhuizen zijn verstrekt en deze op verzoek beschikbaar stelt) die eenzelfde
lijn hanteert.

Wie vraagt met welk doel
Voor het antwoord op de vraag of de verzochte gegevens op basis van de wet- en regelgeving of
deze visie verstrekt mogen worden is niet relevant wie het verzoek doet, maar wat het doel is waarvoor
men de gegevens vraagt.
De RGS komt eveneens niet toe aan de vraag naar het doel waarvoor gegevens worden gevraagd als
het gaat om de vraag of (een) met name genoemde perso(o)n(en) als specialist is (zijn) ingeschreven
in een register van specialisten. Hierover schrijft de Wet BIG namelijk voor dat ‘een ieder die zulks
verlangt’ van de RGS antwoord krijgt op deze vraag. Omdat het hierbij nadrukkelijk om een openbaar
gegeven gaat, is de vraag naar het doel van de verzoekende partij niet relevant.

Vier relevante doelstellingen
De RGS onderscheidt vier relevante doelstellingen die passen binnen haar maatschappelijke opdracht,
waaraan verzoeken voor het verstrekken van (persoons- of instellings)gegevens aan derden worden
getoetst (waarbij voor tot personen of instellingen herleidbare gegevens tevens aan relevante wet- en
regelgeving worden getoetst). Er is geen rangorde in deze doelstellingen, met andere woorden ze zijn
nevengeschikt. Dat kan ertoe leiden dat een vraag om gegevens op basis van meer dan één RGSdoelstelling verstrekt kan worden.
1. Algemeen maatschappelijke doelstelling van de RGS. De RGS is mede verantwoordelijk voor een
kwalitatief goede zorg in Nederland. Verzoeken tot het verstrekken van gegevens uit de registers
Het (opnieuw) inschrijven van artsen en opleiders in een specialistenregister, een profielartsenregister of een
opleidingsregister.
8 Zie artikel 27 van de Regeling Specialismen en Profielen KNMG.
9 Zoals vastgelegd in de Regeling Specialismen en Profielen KNMG en de wet BIG.
10 De toepasselijke wet- en regelgeving is onder meer de volgende:
- Wet bescherming persoonsgegevens;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Wet Beroepen individuele gezondheidszorg;
- Wet Basisregistratie Personen;
- Wet Openbaarheid van Bestuur;
- KNMG Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
7
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waarmee dit doel wordt gediend kunnen worden geacht te stroken met de maatschappelijke
doelstelling van de RGS.
Door het uitvoeren van door het College Geneeskundige Specialismen vastgestelde regelgeving en
het houden van toezicht op de naleving van die regels beoogt de RGS de geneeskunst in de ruimste
zin te bevorderen, in het belang van de volksgezondheid.11 Als de verzoeker met de gegevens
bijvoorbeeld overheidsbeleid op het gebied van de volksgezondheid maakt, aanpast of ondersteunt,
is er sprake van een verzoek om gegevens dat verenigbaar is met dit doel.
Voorbeelden
 Jaarlijkse verstrekking van opleidingsgegevens aan VWS ten behoeve van de bekostiging van de
vervolgopleidingen (voor het Opleidingsfonds).
 Eenmalige verstrekking van specialistengegevens aan CBS ten behoeve van maken van statistiek
over aantal werkzame beroepsbeoefenaren (vergrijzing en instroom).
 Eenmalige verstrekking van geografische spreiding van aios aan wetenschappelijke verenigingen
ten behoeve van behoefteraming en opleidingscapaciteit.
 Eenmalige verstrekking van geografische spreiding op woon/werkplaats van buitenslands
gediplomeerde specialisten aan NFU ten behoeve van behoefteraming en opleidingscapaciteit.
2. Doelmatigheid. Van de opleidingen tot geneeskundig specialisten en profielartsen wordt verwacht
dat deze zo doelmatig mogelijk zijn ingericht. Om dat te kunnen toetsen worden ook RGS-gegevens
ingezet. Voorbeelden daarvan zijn de vraag naar het rendement van opleidingen (de mate van
succesvol afronden), de in 2014 doorgevoerde flexibilisering van de individuele opleidingsduur en
taakherschikking c.q. substitutie (taken van artsen die door anderen worden overgenomen al dan niet
onder toezicht van artsen). Daarnaast maakt de digitalisering en de daarmee gepaard gaande
mogelijkheden om “Big Data” te ontsluiten het gemakkelijker om steeds meer data te analyseren en
daarmee zinvolle verbanden te leggen. Daardoor kan de doelmatigheid van de opleidingen verder
worden vergroot. Verzoeken om verstrekking van gegevens die ten doel hebben de doelmatigheid
van opleidingen te verbeteren, dan wel de doelmatigheid van de opleiding van geneeskundig
specialisten en profielartsen ten goede komen, worden daarom in beginsel geacht te stroken met de
maatschappelijke opdracht van de RGS.
Hierbij denkt de RGS dus met name aan de doelmatigheid van de opleidingen. Maar ook vragen die
gaan over het aantal, de omvang of het geslacht van geregistreerde specialisten of profielartsen in
relatie tot de beroepsuitoefening kunnen tot de doelmatigheidsdoelstelling behoren.
Voorbeelden
• Halfjaarlijkse verstrekking van opleidingsgegevens aan projecten Individualisering Opleidingsduur
(IO) van de Federatie Medisch Specialisten en Dedicated Schakel Jaar (DSJ) van de Nederlandse
Federatie van Universitair Medische Centra ten behoeve van monitoring en sturing op
versnelling/bekorting opleidingsduur.
• Jaarlijkse verstrekking van registratiegegevens van specialisten en profielartsen aan het
Capaciteitsorgaan om een zo betrouwbaar mogelijke schatting te maken van het aantal
werkzame medische specialisten en de te verwachte uitstroom in de komende jaren.
• Wat is het percentage aios dat jaarlijks uitvalt?
• Heeft de individualisering van de vervolgopleiding inderdaad tot gevolg dat er sprake is van
versnelling?
• Bij welke opleidingsinstelling kan ik welke onderdelen van de opleiding volgen?
Als een verzoek om gegevens van personen of instellingen bedoeld is om de eigen (leden-)
administratie te actualiseren, is dat een verzoek dat niet verenigbaar is met dit doel. En als men vraagt
naar adresgegevens van geregistreerden, wijst de RGS die vraag af met een beroep op de wet
Basisregistratie Personen (Wet BRP, voorheen GBA).
3. Kwaliteitsbewaking. Kwaliteitsbewaking is een speerpunt van de RGS. De RGS verwacht dat de
aandacht daarvoor in de komende jaren zal toenemen en dat er omwille van kwaliteitsbewaking
vaker gevraagd zal worden om gegevens. Een voorbeeld daarvan zijn verzoeken om gegevens van
onderscheidende kenmerken van verschillende Onderwijs en Opleidingsregio’s (OOR’s). Bij welke
OOR’s is er bijvoorbeeld een lagere uitval van aios dan bij andere? Deze informatie kan ook een basis
zijn voor verder onderzoek naar de oorzaken van uitval. Een ander voorbeeld zijn de kwaliteitsvragen
die gepaard gaan met de introductie van het Dedicated schakeljaar. De RGS verwacht dat deze
ontwikkeling de komende jaren tot nieuwe informatievragen zal leiden.
11

Artikelen 2 en 3 van de statuten van KNMG (2015)

Vastgesteld door de RGS op 24 juni 2016

6

Verzoeken die zich richten op de (verbetering van de) kwaliteitsbewaking van opleidingen van
geneeskundig specialismen acht de RGS eveneens passend binnen haar maatschappelijke opdracht.
De RGS relateert deze doelstelling dus primair aan de vervolgopleidingen in het algemeen en de
erkenning van opleidingsinstellingen in het bijzonder. Het betreft onder andere verzoeken die zich
richten op de (verbetering van de) kwaliteitsbewaking van de opleiding tot geneeskundig specialist of
profielarts. Maar ook het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening kan niet los worden
gezien van deze doelstelling.
Voorbeelden
• Halfjaarlijkse verstrekking van opleidingsgegevens aan projecten IO en DSJ ten behoeve van
monitoring en sturing op versnelling/bekorting opleidingsduur.
 Een verzoek om gegevens van onderscheidende kenmerken van verschillende Onderwijs en
Opleidingsregio’s (OOR’s). Bij welke OOR is er bijvoorbeeld een lagere uitval van aios dan bij
andere?
4. Wetenschappelijk onderzoek12. De data waar de RGS over beschikt kunnen van onmisbare waarde
zijn voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de geneeskundige vervolgopleiding.
NB: bij het verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek gelden de restricties van art. 9
van de Wet bescherming persoonsgegevens niet, mits RGS de nodige voorzieningen heeft getroffen
dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden 13. De
RGS moet in kunnen staan voor een verder gebruik van de gegevens binnen deze strikte doelbinding.
Daartoe moeten de nodige maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen moeten met name
voorkomen dat de gegevens worden gebruikt voor het nemen van maatregelen of besluiten die
tegen een bepaald persoon14 of bepaalde instelling gericht zijn.
Voorbeelden
 Een verzoek om gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het
project Modernisering Medische Vervolgopleidingen aan de hand van alle beschikbare
visitatierapporten over de afgelopen 15 jaar.
 Het doen van onderzoek naar (het aantal) werkzame beroepsbeoefenaren van 1999 tot en met
2010), in het bijzonder naar de winstontwikkeling van groepen zelfstandigen in de zorgsector.

De RGS toetst altijd van geval tot geval
De RGS toetst verzoeken om het verstrekken van gegevens van geval tot geval om na te gaan of de
verstrekking van gegevens strookt met de genoemde maatschappelijke doelstellingen. Bij de afweging
of (en welke) persoonsgegevens kunnen worden verstrekt leeft de RGS het wettelijk kader voor de
verwerking van persoonsgegevens na. Bij deze beoordeling hanteert de RGS als uitgangspunt dat als
er geen (wettelijke) belemmeringen of specifiek geformuleerde beletselen zijn, de gevraagde
gegevens verstrekt kunnen worden.
Daarnaast is van belang of en zo ja, in hoeverre de gegevens waarvan verstrekking wordt gevraagd
tot personen of instellingen herleidbaar zijn. Bij verzoeken om persoonsgegevens of gegevens over één
of meer specifieke instellingen is evident dat daarvan sprake is, maar ook geaggregeerde gegevens
kunnen onder omstandigheden tot personen of instellingen herleidbaar zijn. Voor tot personen
herleidbare gegevens betekent dit dat deze daarmee ook onder het wettelijk kader vallen. Denk
bijvoorbeeld aan gegevens over opleiders of aios in een klein specialisme in een bepaalde regio. Die
kunnen onder omstandigheden al heel snel tot personen herleidbaar zijn en aldus de privacy van
betrokkenen raken.

Deze term moet ruim worden opgevat. Het gaat om de verwerking van de gegevens voor historische, statistische
of wetenschappelijke doeleinden (terminologie ontleend aan de Wbp, zie ook voetnoot 5).
13 Artikel 9, lid 3 Wbp. Deze uitzondering in de Wbp laat onverlet dat ook in het geval van wetenschappelijk
onderzoek zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit verband is met name van belang
de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek, die door de Vereniging van
Nederlandse Universiteiten (VSNU) in december 2005 is gepubliceerd. De gedragscode gaat uit van het
terughoudend gebruik van persoonsgegevens en gaat net als de Wbp uit van de principes van proportionaliteit en
subsidiariteit.
14 Kamerstukken II, 1997/98, 25 892, nr. 3, pag. 92 (memorie van toelichting Wbp).
12
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Voorbeelden van verzoeken om gegevens over instellingen
- Een aios die overweegt een deel van zijn of haar opleiding in een bepaalde kliniek te volgen. Hij of
zij vraagt de RGS met het oog daarop aan te geven welke voorwaarden of zwaarwegende
adviezen de RGS in het kader van de erkenning van deze kliniek als opleidingsinstelling heeft
gegeven.
- Een onderzoeksbureau verzoekt om kenmerken van instellingen met het oog op het opstellen van
een benchmark.

Implicaties van de geschetste visie voor
de gegevensverstrekking
Algemeen

De RGS verstrekt gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van haar
publiekrechtelijke taken en/of om een wettelijke verplichting na te komen.

Ook buiten de uitvoering van publiekrechtelijke taken of de uitvoering van een wettelijke
verplichting, bijvoorbeeld in het geval van de private registers van de profielartsen, kan de RGS
gegevens verstrekken.

De RGS maakt voorafgaand aan de verstrekking van gegevens in elk specifiek geval een
afweging over de verenigbaarheid van het beoogd gebruik van de gegevens met haar
doelstellingen.

Gegevensverstrekking aan een partij die daarmee commerciële doelstellingen heeft wordt
onverenigbaar geacht met de doeleinden van de registratie. In dit geval kan de vraag om
gegevens direct afgewezen worden. Aan een toets van de vraag aan de hiervoor genoemde
doelstellingen komt de RGS niet toe.

Gegevensverstrekking met het oog op direct marketing wordt onverenigbaar geacht met de
doeleinden van de registratie, tenzij betrokkene zijn expliciete toestemming voor het verwerken
van zijn persoonsgegevens voor dat doeleinde heeft verleend aan de RGS.

Gegevens die op grond van de Wob openbaar gemaakt zouden moeten worden, moeten ook
steeds op grond van deze Visie worden verstrekt.
Geaggregeerde gegevens

Ook de verstrekking van geaggregeerde, niet tot personen of instellingen herleidbare gegevens,
buiten de uitvoering van wettelijke of publieke taken dient altijd te stroken met de geformuleerde
maatschappelijke opdracht van de RGS dan wel daarmee niet strijdig te zijn.

Niet onverenigbaar kan zijn de verstrekking van geaggregeerde, niet tot personen of instellingen
herleidbare gegevens, met het oog op een gerechtvaardigd maatschappelijk belang, waaronder
bijvoorbeeld verstrekkingen aan het Capaciteitsorgaan ten behoeve van ramingen voor de
toekomstige arbeidsmarkt, verstrekkingen aan Opleidingsinstituten en opleiders over het aantal
aios binnen hun instituut, respectievelijk specialisme of gegevensverstrekking in opdracht van de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een voorbeeld daarvan is de verstrekking van
geaggregeerde gegevens over de gemiddelde opleidingsduur die jaarlijks door de RGS aan VWS
worden verstrekt
Persoonsgegevens
De term verwerken van persoonsgegevens dient te worden bezien in de volgende context:

Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt. Dit geldt zowel voor het verzamelen van de
gegevens als de verstrekking daarvan.

Bovendien mogen alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het
eerdergenoemde doel te bereiken.

De persoonsgegevens moeten, gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt, toereikend, ter
zake dienend, niet bovenmatig en noodzakelijk zijn.

Voorts is van belang dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt (verstrekt) indien
sprake is van een in de Wbp toegelaten grondslag, waaronder (voor zover hier relevant):
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- de betrokkene (dat is degene wiens gegevens het betreft) heeft zijn ondubbelzinnige en
geïnformeerde toestemming hiertoe verleend (art. 8 sub a Wbp);
- de verstrekking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de RGS
onderworpen is;
- de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak
van de RGS of van een bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt;
- de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de RGS of van een derde aan wie de 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.
Daarbij moet ook steeds worden voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
Het met de verwerking te dienen doel moet in redelijke verhouding staan tot de belangen van de
betrokkene, en dit doel moet niet op een voor de betrokkene minder nadelige wijze kunnen
worden verwezenlijkt.
Voor de verstrekking van persoonsgegevens geldt daarnáást als uitgangspunt dat deze,
behoudens ten behoeve van de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de RGS
onderworpen is, niet worden verstrekt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de taken
van de RGS, tenzij deze doeleinden en de wijze van verstrekken niet onverenigbaar zijn met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Niet onverenigbaar met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zijn
verstrekkingen die voldoen aan de volgende criteria:
a. het doel van de verstrekking is verwant aan het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn
verkregen;
b. het betreft geen bijzondere persoonsgegevens behoudens in het geval van wettelijk verplichte
verstrekkingen;
c. de verstrekking heeft niet tot gevolg dat er over betrokkene(n) maatschappelijke beslissingen
worden genomen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet verkrijgen van een verzekering;
d. de gegevens zijn niet zonder medeweten van betrokkene(n) verkregen;
e. jegens betrokkene(n) wordt voorzien in passende waarborgen.

Verantwoording
Deze visie is opgesteld door de Commissie Gegevensverstrekking RGS. De Commissie bestond uit twee
leden van de RGS, twee adviseurs van de RGS (namens NVZ en NFU) en twee medewerkers van het
bureau van de RGS. Het secretariaat van de Commissie is gevoerd door mr. Dick Frijlink, zelfstandig
adviseur. Bij het opstellen van de visie is dankbaar gebruik gemaakt van commentaar van prof. dr.
Paulien Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de EUR. Daarnaast is mr. dr. Sjaak
Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij de KNMG geraadpleegd, in het bijzonder over de
privacyaspecten.
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BIJLAGE 1 bij Visie Gegevensverstrekking RGS

Protocol Gegevensverstrekking RGS
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Inleiding
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert regelgeving uit van het College
Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en
profielartsen, de registratie bij de opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning
van opleiders en opleidingsinrichtingen.
Er bestaat een groeiende externe vraag naar gegevens over de opleiding van aios, de erkenning van
specialisten en profielartsen en de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en - instituten voor
bijvoorbeeld wetenschappelijke, beleidsondersteunende of bedrijfsmatige doeleinden. De RGS kan
gegevens uit de gegevensverzamelingen op verzoek verstrekken. Dit protocol is de uitwerking van de
visie van de RGS op gegevensverstrekking en beschrijft de procedure van het indienen van een
verzoek, de afhandeling en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.
Welke gegevensverzamelingen beheert de RGS?
Het merendeel van de gegevens die de RGS beheert is vastgelegd in registers, maar het kan ook om
andere gegevensverzamelingen gaan. De RGS beschikt bijvoorbeeld ook over de gegevens over de
duur van individuele opleidingen en over de visitatierapporten.
De RGS beheert de volgende registers:

Opleidingsregister (inschrijving, uitschrijving en monitoring van aios);

Specialistenregister (inschrijving van geneeskundig specialisten na afronding van de opleiding
en de herregistratie van reeds ingeschreven geneeskundig specialisten);

Profielartsen-register (inschrijving van profielartsen na afronding van de opleiding en de
herregistratie van reeds ingeschreven profielartsen);

Erkenningenregister (erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en -instituten).
Het specialistenregister is een openbaar register, de overige registers zijn privaat. In het toetsingsproces
van ingediende verzoeken wordt echter geen onderscheid in behandeling gemaakt.
Voor de uitvoering van haar taken verzamelt de RGS de volgende gegevens:

gegevens van geneeskundig specialisten, profielartsen en aios;

gegevens van opleidingsinstellingen en –instituten;

gegevens van RGS-erkende (plaatsvervangend) opleiders.

Vertrouwelijke gegevens
Een deel van de gegevensverzamelingen die de RGS beheert, kan vertrouwelijke gegevens bevatten,
zoals persoonsgegevens en/of gegevens met betrekking tot instellingen. Deze gegevens mogen slechts
onder bepaalde voorwaarden worden verstrekt. Voor de voorwaarden die gelden ten aanzien van
gegevens die herleidbaar zijn tot personen wordt verwezen naar het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ in
de Visie Gegevensverstrekking RGS. Ten aanzien van gegevens met betrekking tot instellingen geldt
dat de RGS geen gegevens zal verstrekken die herleidbaar zijn tot instellingen, tenzij de betreffende
instelling daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Toestemming van kan alleen verkregen
worden door de betreffende instelling het door de RGS vastgestelde formulier te laten invullen.
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Definities
Verzoeker

De persoon of organisatie die bij de RGS een
verzoek voor de verstrekking van gegevens
indient
Het recht van de verzoeker om de aan hem
door de RGS verstrekte gegevens onder de in dit
protocol genoemde voorwaarden te gebruiken
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
College Geneeskundige Specialismen

Gebruiksrecht

RGS
CGS

Procedure indienen en afhandelen
verzoeken
Indiening verzoek tot verstrekking van gegevens
1.

Een verzoek tot verstrekking van gegevens dient plaats te vinden door indiening van het
aanvraagformulier als opgenomen in bijlage A bij dit protocol. Het verzoek dient ondertekend te
zijn door een persoon die bevoegd is verzoeker te vertegenwoordigen en moet worden gericht
aan de RGS.

In het verzoek tot verstrekking van gegevens gaat verzoeker expliciet in op de onderstaande
aspecten:
a.

De verzoekende organisatie(s) of perso(o)n(en).

b.

Het doel waarvoor de gevraagde gegevens zullen worden gebruikt.

c.

De gegevens die worden gevraagd, of het gegevens over de verzoeker betreft, het gewenste
aggregatieniveau en de jaargang(en).

d.

De periode(s) waarop de gevraagde gegevens betrekking moeten hebben.

e.

De termijn waarop levering van de gegevens gewenst is.

f.

De termijn waarbinnen het genoemde doel afgerond kan worden.

g.

Kennisname van en instemming met dit protocol, daaronder begrepen de aflevervoorwaarden.

2.

In zijn verzoek tot verstrekking van gegevens dient verzoeker aan te geven of gegevens op
detailniveau of op geaggregeerd niveau worden verlangd. In het laatste geval moet tevens het
gewenste aggregatieniveau worden vermeld. De RGS zal gegevens op een zo hoog mogelijk
aggregatieniveau leveren, daarbij rekening houdend met de aard van de gevraagde gegevens
en het in het aanvraagformulier beschreven doel waarvoor de gevraagde gegevens zullen
worden gebruikt.

3.

Wanneer meerdere instellingen of personen een gezamenlijk verzoek indienen, dan volstaat één
verzoek tot verstrekking van gegevens met daarin opgenomen de schriftelijke toestemming van de
andere instellingen of personen.

4.

De RGS kan met één of meer partijen overeenkomsten sluiten voor de periodieke levering van
gegevens. In dat geval is het eenmalig indienen van een verzoek tot verstrekking van gegevens
afdoende, tenzij anders overeengekomen. De RGS toetst jaarlijks of de verstrekking van gegevens
nog steeds strookt met de oorspronkelijk vastgestelde doelen van die verstrekking.
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Beoordeling van een verzoek
5.

Indien een organisatie of onderneming een verzoek tot verstrekking van gegevens bij de RGS
indient, zal de RGS dit verzoek beoordelen. Bij de beoordeling neemt de RGS de Visie
Gegevensverstrekking RGS in acht.

6.

De RGS beoordeelt ieder verzoek tot verstrekking van gegevens afzonderlijk. Aan eerdere
verstrekkingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhandeling van een verzoek
7.

De RGS informeert de verzoeker over de beslissing en geeft, wanneer de RGS instemt met het
verzoek tot verstrekking, een offerte af waarin de vergoeding die verzoeker is verschuldigd is
vermeld. Verder staan in de offerte, indien van toepassing, de overige kosten die door de
verzoeker moeten worden vergoed en/of aanvullende voorwaarden die van toepassing zullen zijn
op het gebruik van de gegevens na verstrekking. Door ondertekening van de offerte door
verzoeker komt een overeenkomst tussen verzoeker en de RGS tot stand, waarvan dit protocol
deel uit maakt.

8.

De vergoeding die verzoeker dient te betalen voor het gebruik van de gevraagde gegevens is
gebaseerd op de kosten die verwerking van het verzoek en de levering van de gevraagde
gegevens en eventuele overige kosten met zich meebrengen, op basis van jaarlijks door de KNMG
vastgestelde uurtarieven.

Verstrekking van gegevens
9.

Gegevens zullen pas worden verstrekt nadat de door de verzoeker ondertekende offerte en
betaling van de overeengekomen vergoeding door de RGS is ontvangen. De RGS streeft ernaar
de gegevens binnen een termijn van 12 weken na indiening van het verzoek te verstrekken.

10. De RGS is gerechtigd om op ieder moment te besluiten om gegevens niet te verstrekken, ook als
een offerte al is ondertekend en/of het daarin genoemde bedrag al is voldaan. Als de RGS van
deze bevoegdheid gebruik maakt, zullen geen kosten in rekening worden gebruikt of de betaalde
kosten worden geretourneerd. Daarnaast kan de RGS, na verstrekking van de gegevens, nadere
instructies geven met betrekking tot het gebruik van de gegevens. Verzoeker is verplicht om die
instructie op te volgen, zonder daaraan nadere (financiële) voorwaarden te stellen.
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Aflevervoorwaarden
Gebruiksrecht
11. Wanneer de RGS overgaat tot verstrekking van gegevens aan verzoeker krijgt verzoeker daarmee
een beperkt gebruiksrecht ten aanzien van de gegevens die worden verstrekt. Het gebruiksrecht
van verzoeker is in die zin beperkt dat de gegevens uitsluitend door hem gebruikt mogen worden
voor het in het verzoek beschreven doel. Wanneer het doel ten opzichte van het verzoek tot
verstrekking van gegevens is beperkt in de offerte of in andere nadere afspraken tussen de RGS en
de verzoeker, is het gebruiksrecht uitsluitend toegestaan voor dit beperkte doel.
12. Het gebruiksrecht van verzoeker is beperkt tot de periode waarin het nodig is de gegevens te
gebruiken voor het afgesproken gebruiksdoel. Deze periode blijkt in beginsel uit het verzoek tot
verstrekking van gegevens en de offerte. Wanneer geen periode is overeengekomen, is het
gebruiksrecht maximaal 1 jaar.
13. Het gebruiksrecht eindigt daarnaast van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is of enige
verplichting tot schadevergoeding ontstaat, op het moment dat:
a.
b.
c.
d.

verzoeker failliet wordt verklaard;
aan verzoeker (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
verzoeker geheel of gedeeltelijk wordt geliquideerd of zijn activiteiten staakt of daartoe een
besluit neemt.
verzoeker overlijdt

14. De RGS behoudt in geval van beëindiging van het gebruiksrecht te allen tijde aanspraak op de
overeengekomen vergoeding en eventueel gemaakte kosten. Voor zover de vergoedingen en
kosten nog niet voldaan zijn, zijn ze alsdan direct opeisbaar en is verzoeker daarover de wettelijke
handelsrente (ex. art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of vanaf de eerdere
vervaldag.
15. Verzoeker zal de gegevens na afloop van het gebruiksrecht niet langer gebruiken, openbaar
maken, verveelvoudigen, opvragen en/of hergebruiken.
16. Verzoeker zal de gegevens, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 jaar na afloop van het
gebruiksrecht vernietigen, tenzij anders overeengekomen, en de RGS van die vernietiging in kennis
stellen.

Vertrouwelijke behandeling en beveiliging van gegevens
17. Verzoeker zal de verkregen gegevens geheimhouden. Verzoeker zal de verkregen gegevens niet
aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, tenzij de RGS in de offerte of nadien
schriftelijk en uitdrukkelijk met het verstrekken aan derden en/of het openbaar maken heeft
ingestemd.
18. Indien de RGS met het verstrekken aan derden als bedoeld onder 17 heeft ingestemd, dient de
verzoeker met de betreffende derde een schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarin hij de
voorwaarden uit dit protocol aan de betreffende derde op dient te leggen (kettingbeding).
Verzoeker dient binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst een afschrift van deze
overeenkomst aan de RGS toe te sturen.
19. Verzoeker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verkregen
gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
20. Indien verzoeker ontdekt dat (een deel van) de gegevens mogelijk verloren zijn gegaan of
anderszins in de openbaarheid of bij derden terecht zijn gekomen, zal verzoeker de RGS hiervan
binnen 24 uur na ontdekking in kennis stellen en handelen in overeenstemming met artikel 34a van
de Wet bescherming persoonsgegevens..

Verplichtingen van verzoeker
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21. Verzoeker is in verband met de verstrekking de in de offerte genoemde vergoeding en kosten aan
de RGS verschuldigd. De RGS zal voor deze vergoeding en kosten een factuur toesturen aan het
door verzoeker in het verzoek tot verstrekking van gegevens vermelde adres.
22. Verzoeker dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te voldoen,
tenzij expliciet schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen. Over het bedrag dat de
RGS in rekening brengt voor haar dienstverlening is verzoeker BTW verschuldigd.

Publicaties
23. Het publiceren van gegevens die van de RGS zijn verkregen is niet toegestaan, tenzij de RGS
hiervoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
24. Verzoeker zal in alle publicaties of uitingen waarbij gebruik is gemaakt van gegevens verkregen
van de RGS de volgende bronvermelding opnemen: “bron: Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten, naam bestand en datum aanmaak bestand”.
25. Verzoeker zal in publicaties of uitingen gebaseerd op gegevens die door de RGS aan hem zijn
geleverd nooit gegevens opnemen die zijn te herleiden tot individuele personen of instellingen,
tenzij de betrokken individuen en/of instellingen expliciet schriftelijk toestemming hebben gegeven
voor de desbetreffende publicatie of uiting.

Controle- en overige bevoegdheden van de RGS
26. Verzoeker informeert de RGS desgevraagd over de uitkomsten c.q. resultaten van het
onderzoek/project waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
27. De RGS mag te allen tijden (doen) controleren of de verzoeker de van de RGS verkregen
gegevens gebruikt in overeenstemming met de in dit protocol opgenomen verplichtingen en
anderszins tussen partijen gemaakte afspraken.
28. Verzoeker is verplicht om alle vragen van de RGS over de gegevens naar waarheid te
beantwoorden en om , indien de RGS daarom vraagt, zijn antwoorden met bewijsmiddelen te
ondersteunen. Dat betekent onder meer dat verzoeker indien de RGS daar om vraagt moet
verklaren dat hij de gegevens na afloop van het gebruik heeft vernietigd of laten vernietigen.
29. Indien de RGS daarom vraagt, moet verzoeker kunnen aantonen dat hij de ontvangen gegevens
uitsluitend in overeenstemming met de in dit protocol opgenomen verplichtingen en anderszins
tussen partijen gemaakte afspraken heeft gebruikt.
30. Verzoeker is verplicht om aan de bovenstaande verplichtingen te voldoen en zijn volledige
medewerking te verlenen, zonder daaraan enige (financiële) voorwaarde te verbinden. Dat
omvat mede het verlenen van toegang tot en medewerking aan door de RGS ingeschakelde
derden.

Sancties
31. Indien en zodra verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins
tussen partijen gemaakte afspraken handelt, kan de RGS aan hem een onmiddellijk opeisbare
boete van maximaal € 1.000,- per dag of geval opleggen, zulks ter beoordeling door de RGS.
32. Het al dan niet opleggen van een boete laat het recht van de RGS om nakoming van de
betreffende bepaling of schadevergoeding te vorderen onverlet. De opgelegde boete
kwalificeert niet als vervangende schadevergoeding.
33. a. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, kan de RGS met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van
verzoeker beëindigen. Op de beëindiging is dit protocol van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat, wanneer het gebruiksrecht op grond van dit artikel is beëindigd, verzoeker de
gegevens onmiddellijk zal vernietigen.
b. Wanneer de RGS vermoedt dat verzoeker in strijd met dit protocol en/of in strijd met andere
tussen de RGS en verzoeker gemaakte afspraken handelt, kan zij het gebruiksrecht tijdelijk
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opschorten. Gedurende de opschorting is verzoeker niet gerechtigd de gegevens te gebruiken,
openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te vragen en/of her te gebruiken.
c. De RGS is gerechtigd om aan de opschorting en beëindiging van het gebruiksrecht en aan de
vernietiging van gegevens nadere voorwaarden te stellen, zoals bijvoorbeeld dat de gegevens
moeten worden bewaard of vernietigd door een onafhankelijke derde of dat verzoeker moet
laten controleren of alle gegevens volledig en permanent zijn vernietigd. Verzoeker is verplicht aan
deze voorwaarden te voldoen, zonder daaraan nadere (financiële) voorwaarden te stellen.
34. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, kan de RGS van verzoeker verlangen dat hij onmiddellijk
bepaalde herstel- of schade beperkende maatregelen neemt. Verzoeker zal zonder nadere
(financiële) voorwaarden te stellen aan een dergelijk verzoek van de RGS gehoor geven, tenzij dat
in redelijkheid niet van verzoeker kan worden verwacht.
35. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, is hij aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan door de
RGS en/of derden geleden schade. Verzoeker zal deze schade op eerste verzoek van de RGS
vergoeden. De hier bedoelde schadevergoeding betreft de daadwerkelijk geleden schade, dan
wel een gefixeerde schadevergoeding ten belope van een bedrag gelijk aan 5 maal de
vergoeding die de RGS aan verzoeker in verband met de verstrekking van de betrokken gegevens
in rekening heeft gebracht, zulks ter beoordeling door de RGS.
36. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, is hij verplicht de winst die hij als gevolg van dat handelen
heeft gemaakt op eerste verzoek van de RGS aan de RGS af te dragen, voor zover die winst het
bedrag van de schadevergoeding zoals bedoeld in het voorgaande artikel overstijgt. Verzoeker is
verplicht de RGS te voorzien van het bewijs waaruit de hoogte van de winst blijkt.
37. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, kan de RGS de betrokken partijen (zoals de personen of
instellingen wiens gegevens verzoeker heeft verkregen) hierover informeren. Daarnaast kan de RGS
een bericht over de geconstateerde schending en/of de opgelegde sancties publiceren (onder
andere op de website van de RGS). Daarbij is het de RGS toegestaan om de gegevens van
verzoeker bekend te maken.
38. Indien verzoeker in strijd met één van de bepalingen van dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken handelt, kan de RGS verzoeker van verdere gegevensleveringen
uitsluiten. Dat betekent dat de RGS kan beslissen om verzoeker gedurende een bepaalde periode
geen gegevens meer te verstrekken. Deze periode kan maximaal 10 jaar bedragen.
39. De hiervoor genoemde sancties kunnen los van elkaar en dus cumulatief worden opgelegd door
de RGS. Artikel 6:92 BW is niet van toepassing.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
40. De RGS staat niet in voor de juistheid en de doeltreffendheid van de verstrekte gegevens. Dat
gegevens met het oog op het realiseren van een bepaald doel zijn verstrekt, betekent niet dat
door de gegevens ook dat doel gerealiseerd kan worden.
41. De RGS staat er niet voor in dat het gebruik van de verstrekte gegevens in overeenstemming is met
wet- en regelgeving. Verzoeker dient zelf te bepalen of het gebruik van de gegevens verenigbaar
is met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Wet bescherming
persoonsgegevens.
42.
De RGS en/of de KNMG zijn niet aansprakelijk voor schade die verzoeker lijdt als gevolg van het
gebruik van de gegevens. Verzoeker vrijwaart de RGS en/of de KNMG tegen aanspraken van
derden die verband houden met het gebruik van de gegevens door verzoeker.
43. Indien de RGS toch aansprakelijk is voor ontstane schade, is de aansprakelijkheid van de RGS voor
schade van verzoeker (ongeacht haar oorzaak of rechtsgrond) beperkt tot de door de RGS van
verzoeker uit hoofde van dit protocol ontvangen vergoedingen in de 12 maanden voorafgaand
aan het ontstaan van de schade.
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Algemeen
44. Indien één of meer van de bepalingen in dit protocol of de anderszins tussen partijen gemaakte
afspraken niet geldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar is, laat dat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet. De RGS en verzoeker zullen in goed overleg een
vervangende bepaling overeenkomen, die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.
45. Indien één of meer van de bepalingen in dit protocol in strijd is met de anderszins schriftelijk tussen
partijen vastgelegde afspraken, hebben de anderszins schriftelijk gemaakte afspraken voorrang.
46. Op de tussen partijen gemaakte afspraken ) is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van
geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met dit protocol of de anderszins tussen
partijen gemaakte afspraken is de rechtbank in Utrecht uitsluitend bevoegd. Partijen dienen echter
te allen tijde te trachten er in onderling overleg uit te komen voordat zij een geschil aan de rechter
voorleggen.

Heroverweging
47. Indien de RGS negatief beslist op een verzoek tot verstrekking van gegevens kan de verzoeker
schriftelijk een verzoek tot heroverweging indienen. Voor het indienen van een verzoek tot
heroverweging geldt een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum van de beslissing van
de RGS.

Vastgesteld door de RGS op 24 juni 2016
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Bijlage A. Voorbeeld verzoek gegevensverstrekking
Verzoekers dienen hun verzoek tot verstrekking van gegevens per post of e-mail te sturen naar:
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
Ter attentie van de functionaris gegevensbescherming
Postbus
xxx
E-mail:
xxx

Naam:
Functie:
Namens welke organisatie:
Datum verzoek:
Data uit welk proces:

Opleidingserkenningen / registratie / herregistratie

Specialisme(n) of profiel(en):
Gewenst aggregatieniveau
gegevens:
Welke gegevens:
Betreft het een verzoek om eigen
gegevens?

Ja / nee

Over welke periode(n):
Doel waarvoor de gegevens
worden gevraagd en termijn
waarbinnen dit doel bereikt wordt:
Termijn levering:
Frequentie levering:

Eénmalig / structureel (wekelijks-maandelijks-jaarlijks)

Vrije toelichting op inhoud
gegevens:

De ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn tot het indienen van het verzoek.
De ondertekenaar heeft kennisgenomen van en ingestemd met het protocol gegevensverstrekking
RGS.
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BIJLAGE 2

Schema toetsing gegevensaanvragen

Aanvraag

Ja

Eigen
gegevens

Nee

Verstrekken

Ja

Commercieel doel

Afwijzen

Nee
Ja

Persoons
gegevens

Verstrekken
op grond
van Wbp
toegestaan?

Toetsen aan
Wbp

Nee

Afwijzen

Nee
Ja

Ja

Gegevens tot
instelling
herleidbaar?

Nee
Toetsen aan
RGS kader

Verstrekken
op grond
van RGSkader
toegestaan?

Ja

Verstrekken

Nee

Vastgesteld door de RGS op 24 juni 2016
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Schema toetsing aan Wbp

1. Persoonsgegevens (art. 1a)
2. Verwerking (art. 1b)?
3. Geheel of gedeeltelijk
geautoma seerd (art.2)?

Nee

Wbp niet van
toepassing
(toets aan
RGS-kader
volstaat)

4. Bijzondere gegevens bij de
gevraagde gegevens?

Extra eisen
art. 16 e.v.
Wbp

Ja

Toetsen aan art. 8 Wbp (grondslagen)
Een van de volgende grondslagen
aanwezig?
1. Ondubbelzinnige toestemming
2. Noodzakelijk voor overeenkomst
3. Noodzakelijk ingevolge de wet
4. Ter vrijwaring van betrokkene
5. Ten behoeve van publiekrechtelijke
taak?
6. Prevaleert het belang van het
ontvangende orgaan?
Toetsen aan art. 11 Wbp
(propor onaliteit en subsidiariteit)
Zijn de gevraagde gegevens voor het
doel waarvoor de gegevens zijn
gevraagd:
- toereikend,
- ter zake dienend en
- niet bovenma g?
Toetsen aan art. 9 Wbp (doelbinding)
Doel niet onverenigbaar met het doel
waarvoor de gegevens zijn verkregen?
Er is sprake van verenigbaarheid bij
gegevens voor wetenschappelijke,
sta sche of historische doeleinden.
Bij toetsen aan
doelbinding
doelstellingen
RGS betrekken

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Verstrekking o.g.v. Wbp
mogelijk mits tevens
voldaan aan art. 9 en 11
Wbp

Verstrekking niet
mogelijk

Verstrekking o.g.v. Wbp
mogelijk mits tevens
voldaan aan art. 8 en 9
Wbp
Verstrekking niet
mogelijk
Verstrekking o.g.v. Wbp
mogelijk mits tevens
voldaan aan art. 8 en 11
Wbp
Verstrekking niet
mogelijk

Toetsen aan
RGS-kader

Schema toetsing aan RGS kader
Vervulling
publiekrechtelijke
taak en/of nakoming
we elijke
verplich ng

Ja

Verstrekken

Nee

Commerciële
doelstelling?

Ja

Afwijzen

Nee
Nee

Direct
Marke ng
Ja

Hee betrokkene de
RGS toestemming
verleend voor het
verwerken van zijn
persoonsgegevens
voor dat doeleinde?

Nee

Ja

Toetsen aan doelstellingen RGS

De verstrekking van gegevens dient al jd:
- te passen binnen de maatschappelijke opdracht van
de RGS of
- de doelma gheid of kwaliteitsbewaking van
geneeskundig specialis sche vervolgopleidingen of
profielopleidingen dan wel van de (her)registra e
van geneeskundig specialisten of profielartsen te
dienen of
- plaats te vinden in het kader van wetenschappelijk
onderzoek.

Ja

Verstrekken

Nee

Afwijzen

