
Privacyreglement VraagPlus 
 
Inleiding 
In September 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)in werking getreden. In deze wet 
wat er wel en niet mag met persoonsgegevens (Rijksoverheid, 2017). De Wbp is op 1 januari 2016 
uitgebreid met de meldplicht datalekken.  
In onderstaand privacyreglement is vastgelegd hoe er met de verwerking van persoonsgegevens wordt 
omgegaan. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Het ministerie van Justitie (2002) geeft een nadere uitleg over wat persoonsgegevens zijn in de zin van 
de Wbp: “alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon” 
(p. 13). Gegevens zijn persoonsgegevens als: 

 de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon 
Het betreft hier gegevens die duidelijk feitelijke informatie geven over een persoon. Voorbeelden 
hiervan zijn iemands naam, geboortedatum, geslacht, iemands intelligentiequotiënt (IQ). 
 

 die persoon identificeerbaar is. 
Is de betrokkene niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven. Een persoon is 
identificeerbaar als de identiteit van de persoon redelijkerwijs is vasttestellen, zonder onevenredige 
inspanning. Er moet op de een of andere manier een verband kunnen worden gelegd tussen het gegeven 
en de persoon. Soms is de identiteit eenvoudig vast te stellen: met behulp van 
bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum is dat snel gebeurd. Dit worden 
direct identificerende gegevens genoemd. 
 
Samenvattend, om een persoonsgegeven te zijn moet het gegeven informatie verschaffen over een 
persoon, direct of indirect. En de persoon moet identificeerbaar zijn, direct of indirect. Dit laatste wordt 
mede bepaald door de vraag of de verantwoordelijke feitelijk redelijkerwijs in staat is de identiteit van 
een persoon vast te stellen (Ministerie van Justitie, 2002). 
 
Het verwerken van persoonsgegevens 
Onder het verwerken van persoonsgegevens valt elke handeling of elk geheel van handelingen met 
persoonsgegevens. De Wbp noemt een aantal handelingen die als verwerking van gegevens worden 
aangeduid:  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, afschermen, uitwissen of 
vernietigen van gegevens. 
De 'verantwoordelijke' , in dit geval de hulpverlener met wie de cliënt contact heeft, is aanspreekpunt 
voor de cliënt bij vragen over de gegevens -verwerking.  
 
 
Doel van de gegevensverwerking 
Het cliëntendossier heeft als doel het zo goed mogelijk verlenen van zorg aan cliënten met een licht 
verstandelijke beperking. Het dossier is eigendom van VraagPlus. Worden er 
gegevens voor andere doelen verwerkt, dan moet zijn voldaan aan extra voorwaarden, zoals 
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 
 
 



Wilsonbekwaamheid 
Informatie over de gegevensverwerking van wilsonbekwame cliënten moet worden verstrekt aan de 
(wettelijk) vertegenwoordiger, zoals de ouders, voogd, curator of mentor. Heeft de cliënt toen hij nog 
wel wilsbekwaam was, een ander schriftelijk gemachtigd om namens hem op te treden, dan moet de 
informatie aan die persoon worden gegeven.  
 
Datalekken 
Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn met ingang van 1 januari 
2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of 
misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van 
persoonsgegevens te komen (Rijksoverheid, z.d.).  
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens waarbij deze zijn 
blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Denk hierbij aan een kwijtgeraakte 
USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker 
of het ten onrechte verstrekken van persoonsgegevens aan derden (Rijksoverheid, z.d.).  
 
Bij VraagPlus geldt dat wanneer medewerkers een datalek vermoeden, de medewerkers dit zo spoedig 
mogelijk melden aan het bestuur van VraagPlus B.V. Het bestuur doet onderzoek naar de aard en ernst 
van het incident. Het is het bestuur die een eventuele melding doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen. 
Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er niet gemeld te worden. Een datalek 
moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien sprake is van (een aanzienlijke kans op) 
ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dat is het geval indien één van 
de volgende situaties aan de orde is: 

 Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt, namelijk bijzondere persoonsgegevens zoals 
bedoeld in artikel 16 Wbp: betreffende iemands levensovertuiging of godsdienst, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke 
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een 
opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, of persoonsgegevens die anderszins van gevoelige 
aard zijn, waaronder: gegevens over de financiële of economische situatie van de 
betrokkene; gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van 
de betrokkene; gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens; gegevens die kunnen 
worden misbruikt voor (identiteits-) fraude; gegevens uit DNA-databanken, gegevens waar een 
bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust en gegevens die onder een 
beroepsgeheim vallen. 

 De aard en omvang van de inbreuk leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen. 
Hierbij is van belang: gaat het om veel persoonsgegevens per persoon of om gegevens van grote 
groepen? Zijn de beslissingen die o.b.v. de verwerkte persoonsgegevens worden 
genomen ingrijpend? Worden de persoonsgegevens binnen ketens (zoals binnen de overheid) 
gedeeld? Gaat het om persoonsgegevens van kwetsbare groepen? 

 
In de kennisgeving aan de betrokkene moet in ieder geval worden vermeld: de aard van de inbreuk, 
de instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens) en 
de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. 
Het datalek moet onverwijld worden gemeld. Dit houdt in dat de verantwoordelijke, na het ontdekken 
van een mogelijk datalek, enige tijd mag nemen voor nader onderzoek zodat betrokkene op een 
behoorlijke en zorgvuldige manier kan worden geïnformeerd.  
 



Het datalek hoeft niet te worden gemeld aan de betrokkene indien één van de volgende situaties zich 
voordoet: 

 Er zijn passende technische beschermingsmaatregelen genomen waardoor de persoonsgegevens 
onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de 
gegevens, bijvoorbeeld door adequate encryptie (versleuteling) en hashing (het omzetten van 
gegevens in een unieke code); 

 Andere technische beschermingsmaatregelen bieden voldoende bescherming om de melding aan de 
betrokkene achterwege te kunnen laten, bijvoorbeeld door een tijdige en adequate remote wiping 
(het op afstand wissen van de gegevens die op een apparaat staan) en pseudonimisering (technische 
maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden gekoppeld aan de oorspronkelijke 
identiteit van de betrokkene); 

 Het is onwaarschijnlijk dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkene: als persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt, moet sowieso worden 
gemeld; 

 er zijn andere zwaarwegende redenen om de melding aan de betrokkene achterwege te laten. 
U hoeft het datalek N 

In de kennisgeving aan de betrokkene moet in ieder geval worden vermeld: de aard van de inbreuk, 
de instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens) en 
de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. 
Het datalek moet onverwijld worden gemeld. Dit houdt in dat de verantwoordelijke, na het ontdekken 
van een mogelijk datalek, enige tijd mag nemen voor nader onderzoek zodat betrokkene op een 
behoorlijke en zorgvuldige manier kan worden geïnformeerd. 
 

Voor het geval dat er sprake is van een datalek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een webformulier 
beschikbaar gesteld. Het datalek moet onverwijld worden gemeld. Dit houdt in dat de 
verantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mag nemen voor nader 
onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen 
op het moment dat de verantwoordelijke of een bewerker op de hoogte raakt van een incident dat 
mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Zonder onnodige vertraging, en zo mogelijk niet later dan 
72 uur na de ontdekking, moet een melding worden gedaan, tenzij op dat moment inmiddels uit 
onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verstrekken van gegevens 
Het intern verstrekken van gegevens is uitsluitend toegestaan in het belang van de zorg- en 
dienstverlening aan cliënten en de administratieve afwikkeling daarvan. 
 
Aan een externe instantie worden alleen gegevens verstrekt indien: 

 Dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift, of 

 De cliënt hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Indien de cliënt onder curatele is gesteld, dan wel 
er een mentorschap is ingesteld, is een handtekening van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. 
Een toestemming kan door de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden 
ingetrokken. 

 
In een situatie dat zich een 'conflict van plichten' voordoet, kunnen relevante cliëntgegevens door een 
hulpverlener worden verstrekt zonder dat daarvoor toestemming aan de cliënt is gevraagd. Voorbeelden 
zijn gevallen of ernstige vermoedens van kindermishandeling of incest. 
 
De hoofdregel bij het verstrekken van informatie uit het dossier van een overledene is dat de privacy van 
een cliënt ook na diens dood wordt gerespecteerd en dat anderen dus geen inzage in zijn gegevens 
krijgen. Strikte navolging van deze hoofdregel zou ertoe leiden, dat geen enkele informatie over een 
overledene aan wie dan ook mag worden verstrekt. Er zijn echter uitzonderingen. 

 Er is een wettelijke die bepaling die verplicht om inzage te geven, bijvoorbeeld (ingevolge de BOPZ) 
aan de Inspecteur voor de Gezondheidszorg. 

 In geval van 'veronderstelde toestemming' van de overleden cliënt: als de hulpverlener tot de 
overtuiging komt, na 'reconstructie van de wil van de overledene', dat in een concreet geval de 
overledene toestemming tot inzage zou hebben gegeven. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld inzage in 
het dossier van een overleden ouder krijgen vanwege een erfelijke ziekte of met het oog op een 
klacht, tenzij voor de hulpverlener duidelijk is dat de ouder dat niet zou hebben gewild. 

 Als er sprake is van een 'conflict van plichten' kan de hulpverlener tot gegevensverstrekking 
overgaan. Het moet daarbij altijd gaan om zeer zwaarwegende belangen van derden. Bijvoorbeeld 
wanneer zwijgen ernstige schade aan een derde oplevert. Het verdient aanbeveling dat de 
hulpverlener in zijn dossier aantekening maakt van zijn belangenafweging en zijn motieven daarbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recht op inzage en afschrift 
De cliënt heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens en op 
kopieën die als zodanig zijn gewaarmerkt. Belangrijk om te vermelden is dat een inzage of afschrift niet 
mag worden gegeven als daardoor de privacy van een ander wordt geschonden.  
Aan een verzoek tot inzage of afschrift neemt het bestuur van VraagPlus B.V. zo spoedig mogelijk, maar 
in elk geval binnen vier weken, contact op met de cliënt om een afspraak te maken. Het bestuur legt 
indien nodig uit wat in het dossier is vastgelegd, met welk doel en al wat nog meer om uitleg of 
toelichting vraagt. Het bestuur zorgt ervoor dat eventuele gegevens over derden worden afgeschermd, 
tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat deze derde geen bezwaar heeft tegen inzage door 
betrokkene. De cliënt heeft in beginsel geen recht op afgifte van de originele cliëntgegevens. De 
originelen komen alleen toe aan degene die ze heeft opgesteld of degene die ze bewaart en beheert. Het 
is wel gebruikelijk dat bij overdracht naar een andere hulpverlener de originele gegevens aan de cliënt 
worden meegegeven voor de opvolger. Voor het maken van afschriften (niet voor het geven van inzage) 
mag VraagPlus een redelijke vergoeding aan de cliënt vragen.  
 
Recht op correctie 
Een cliënt heeft het recht te verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of vernietiging van de 
op hem betrekking hebbende gegevens als ze feitelijk onjuist zijn, niet volledig, niet ter zake dienen of in 
strijd met een wettelijk voorschrift. Hiermee kan de cliënt bereiken dat - naar zijn mening - een 
vollediger of juister beeld van zijn persoon of zijn gezondheidstoestand kan worden geschetst. Het gaat 
dan om afwijkende of aanvullende zienswijzen van de cliënt zelf c.q. zijn vertegenwoordiger óf - op 
verzoek van de cliënt - van een andere hulpverlener bijvoorbeeld in het kader van een second opinion.  
De cliënt dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij het bestuur van VraagPlus B.V. van 
de zorg. Het bestuur bericht de cliënt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk. Een 
weigering is met redenen omkleed. Het bestuur draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
VraagPlus legt de bewaartermijnen van de verschillende persoonsgegevens met inachtneming van de 
wettelijke bepalingen vast. Is er geen onderliggende bepaling, dan geldt het uitgangspunt dat gegevens 
niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor vervulling van het doel. 
De bewaartermijn voor bijzondere persoonsgegevens is vijftien jaar, te rekenen vanaf de datum waarop 
zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit; 
Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens door VraagPlus verwijderd uit de 
actieve administratie. De persoonsgegevens worden hierna op een zorgvuldige wijze vernietigd. 
 
Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij tevens de beschikking krijgt over 
persoonsgegevens, waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en 
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een wettelijk voorschrift ter zake van die 
persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 
Uitzondering hierop vormt een wettelijk voorschrift dat bekendmaking verplicht of wanneer de 
uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot bekendmaking verplicht. 
 
Bezwaarmogelijkheden 
Voor de beslechting van geschillen omtrent klachten inzake naleving van de bepalingen van dit 
reglement staat binnen VraagPlus de gebruikelijke klachtenregeling open. 
 


