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Besluit van 16 juni 2022, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
laatste deel van de Wet van 13 oktober 2021 tot 
wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg in verband met het creëren van 
grondslagen voor het verwerken van 
gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten 
behoeve van registraties ter bevordering van de 
kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg 
en wijziging van de Wet langdurige zorg in 
verband met het toevoegen van de bevoegdheid 
voor het CIZ om geaggregeerde informatie te 
genereren en verstrekken aan de Minister van 
VWS ten behoeve van het doen van ramingen 
(Stb. 2021, 496) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport van 14 juni 2022, kenmerk 3382234-1030925-WJZ, 

Gelet op Artikel III van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van 
grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsge-
gevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en 
veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige 
zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om 
geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister 
van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel I van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van 
grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsge-
gevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en 
veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige 
zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om 
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geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister 
van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496), treedt 
in werking met ingang van 1 juli 2022. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 16 juni 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.J. Kuipers 

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van artikel I geregeld van de 
wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het 
verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van 
registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezond-
heidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het 
toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde infor-
matie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve 
van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496). Artikel II is reeds op 1 januari 
2022 in werking getreden (Stb. 2021, 584) en met dit besluit wordt de 
inwerkingtreding van voorgaande wet voltooid. 

Artikel I wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
door wettelijke grondslagen op te nemen voor de verwerking van 
gepseudonimiseerde persoonsgegevens in de kwaliteitsregistraties het 
Landelijk Alcohol Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke 
Trauma Registratie (LTR). Tevens wordt met artikel I in de Wkkgz een 
verplichting opgenomen voor zorgaanbieders van verslavingszorg en 
acute zorg om gegevens aan LADIS respectievelijk de LTR aan te leveren 
ten behoeve van de daarin bepaalde doelen. 

Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2022 en is daarmee in lijn met 
de vaste verandermomenten. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.J. Kuipers
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