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Geachte heer Kuipers, 

 

Bij brief van 8 juni 2022, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) advies uit te brengen 

inzake het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (het ‘Besluit’). 

 

 

HET BESLUIT   

 

In de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg1 zijn grondslagen opgenomen om een nadere 

uitwerking te geven aan het in die wet opgenomen certificeringsstelsel. Ook kunnen nadere regels 

worden gesteld over de informatieverwerking voor het uitvoeren van wettelijke taken (zoals toezicht en 

handhaving) en voor het verzamelen van gegevens voor beleidsvorming. Ten slotte kunnen 

gegevensuitwisselingen worden aangewezen waarvoor de verplichtingen gesteld bij of krachtens de wet 

gelden. Met dit Besluit wordt hieraan uitvoering gegeven. 

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2 

 

 

ADVIES 

 

In artikel 1.7 van het Besluit staat dat in het geval de Minister de aanvraag en overige taken uitvoert ten 

aanzien van certificering hij bepaalde kosten in rekening mag brengen. De Raad merkt op dat hier niet 

de juiste terminologie lijkt te worden gebruikt omdat het in dit geval gaat om het maken van kosten bij 

 
1  De Raad heeft op 20 januari 2021 geadviseerd over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Advies 

wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

 
2 De Raad heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met 

betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 

vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 

van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 

bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 

uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 

wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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het verlenen van de aanvraag door de Minister. Geadviseerd wordt de tekst van dit artikel hierop aan te 

passen.  

 

Artikel 1.8 van het Besluit voorziet in een regeling voor informatieverstrekking in het kader van 

toezicht, handhaving en beleidsvorming. Wat betreft de informatieverstrekking in het kader van 

beleidvorming merkt de Raad op dat daarmee een onbegrensde restcategorie lijkt te worden gecreëerd 

die buiten de wettelijke taken valt. De Raad vraagt zich af of een dergelijke ruime bevoegdheid 

wenselijk is. Geadviseerd wordt deze bevoegdheid in het Besluit in ieder geval nader te clausuleren dan 

wel in de Nota van Toelichting aandacht aan dit punt te besteden. 

 

WERKLAST  

 

Het Besluit leidt naar verwachting niet tot substantiële werklastgevolgen voor de gerechten.  

 

CONCLUSIE  

 

De Raad voor de rechtspraak heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen het Besluit, maar geeft u in  

overweging om het Besluit op de in dit advies genoemde onderdelen te verduidelijken dan wel aan te 

passen.  

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan 

wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 

voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs 

als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. P. Arnoldus 

Lid Raad voor de rechtspraak 


