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Edelachtbaar College,
Beroep
Hierbij stelt Burgerrechtenvereniging Vrijbit beroep in tegen het besluit van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP voorheen CBP) om geen gevolg te geven aan het handhaafverzoek
inzake de gedragscode van zorgverzekeraars en het formele bezwaar hiertegen ongegrond te
verklaren.
Belang
Burgerrechtenvereniging Vrijbit stelt dit beroep in zowel als belangenbehartiger van de
aangesloten leden als uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang.
Reden
De reden voor het instellen van beroep is dat het besluit onacceptabel is omdat:
1- De AP haar taak verzaakt door als toezichthouder niet op te treden tegen de ontoelaatbare
wijze waarop particuliere zorgverzekeringsbedrijven zich de meest intieme gevoelige
persoonsgegevens van hun klanten, namelijk hun medische gegevens, toe-eigenen.
2- AP door haar besluitvorming feitelijk faciliterend optreedt aangaande het grootschalig en
systematisch verzamelen en verwerken van medische gegevens door bedrijven waar iedere
burger bij wet verplicht is een contract mee af te sluiten.
3- Het besluit tot niet ingrijpen de rechtspositie ondermijnt van al die miljoenen mensen die in
Nederland verplicht zijn om een ziektekostenverzekering af te sluiten waardoor hen, bij de
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huidige verwerkingsprocedure van de zorgverzekeraars, automatisch de regie over hun eigen
medische gegevens uit handen wordt genomen.
4- De rechtspositie aantast van de zorgverleners omdat de verwerkingsprocedure die de
zorgverzekeraars hanteren hen aanzet tot het schenden van hun beroepsgeheim.
5- AP ten onrechte heeft geconcludeerd dat, na de vernietiging van de goedkeuring van de
gedragscode d.d. 13-11-2013 zaaknummer AMS 12/984 door de rechtbank Amsterdam op
grond van de geconstateerde strijdigheid met de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wbp)
en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in zake de gehanteerde
verwerkingsprocedures aangaande medische gegevens door de zorgverzekeraars, de wijze
waarop zorgverzekeraars medische gegevens verzamelen en verwerken niet aangepast zou
hoeven te worden.

Namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit wordt dit beroep ingesteld door
mw. J.M.T.Wijnberg- voorzitter

Kopieën van het verzoekschrift 3-5-2015, het besluit 26-11-2015, bezwaar tegen het besluit
d.d. 29-12-2015, verslag hoorzitting d.d. 15-3-2016 ( inclusief ingebrachte pleitnotitie) en
besluit d.d. 1-6-2016( kenmerk z2016-00003) om bezwaar ongegrond te verklaren worden als
[ productie 1] toegevoegd.
Kopie van de uitspraak rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht d.d.13-11-2013
(zaaknummer 12/984) is als [ productie 2] toegevoegd
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