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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 april 2015
Zoals u bekend heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens1 onlangs een
deskundigenbijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding van die
bijeenkomst heeft de commissie op 14 april jl. besloten u – reeds
voorafgaand aan de inbreng voor het nader voorlopig verslag – de
volgende vraag voor te leggen.
Tijdens de deskundigenbijeenkomst bleek bij diverse aanwezigen
bezorgdheid te bestaan ten aanzien van mogelijk negatieve regeldrukeffecten die het gevolg zouden kunnen zijn van het geamendeerde
wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.
De bezorgdheid spitst zich in het bijzonder toe op de effecten van de door
het amendement-Bruins Slot2 aangebrachte beperking tot het begrip
«gespecificeerde toestemming»3.
In verband hiermee verzoekt de commissie u om door middel van een
nauwkeurige cijfermatige beoordeling inzichtelijk te maken of door de
aangenomen amendementen de gevolgen van het voorliggende
wetsvoorstel, al dan niet ingrijpend, afwijken van de oorspronkelijk
ingeschatte regeldrukeffecten. Een dergelijke (her)beoordeling is naar het
oordeel van de commissie in lijn met het recentelijk met u gevoerde
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schriftelijk overleg4 inzake de inmiddels als voldaan aangemerkte
toezegging T018005.
Met het oog op een voortvarende behandeling van dit wetsvoorstel en
gelet op de voorgenomen plenaire behandeling op 26 mei a.s., verzoekt zij
u de reactie op deze brief op te nemen in de nadere memorie van
antwoord die de commissie graag uiterlijk vrijdag 15 mei 2015 ontvangt.
De commissie ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport,
T.M. Slagter-Roukema
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Zie onder ander het verslag schriftelijk overleg 33 253, O, blz. 3
T01800: reduceren regeldruk (http://www.eerstekamer.nl/toezegging/
reduceren_regeldruk_33_253)
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