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Considerans
De Stichting Nivel, hierna te noemen ‘het Nivel’, overwegende dat,
-

-

-

het Nivel beoogt, met het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren, het op continue basis
verzamelen van gegevens over het aantal, de samenstelling en spreiding van
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
het Nivel daartoe subsidie ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
een databank is ingesteld, opgebouwd uit persoonsgegevens en praktijk- en
vestigingsgegevens van beroepsbeoefenaren in Nederland;
daartoe aangewezen medewerkers van het Nivel toegang hebben tot de databank (de
persoonsgegevens) teneinde de hiertoe noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
de bepalingen rondom de databank en verwerking van gegevens zijn opgenomen in dit
reglement;
het door het Nivel van groot belang wordt geacht om de privacy aspecten van het gebruik van
de databank zorgvuldig te regelen;
het mede in verband met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van belang wordt geacht om de voorwaarden vast te leggen waaronder persoonsgegevens in
de databank ten behoeve van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren mogen worden
verwerkt;
het Nivel handelt conform de bepalingen uit de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV);
heeft het volgende reglement voor de databank ten behoeve de verantwoorde verwerking
van persoonsgegevens ten behoeve van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren
vastgesteld.

Deel I betreft het basisreglement dat van toepassing is op alle registraties van beroepsbeoefenaren in
de zorg die door het Nivel worden gehouden. Deel II bepaalt van welke categorieën van
beroepsbeoefenaren een registratie wordt gehouden en tevens, voor zover van toepassing, welke
daarbij de gegevensverstrekkende instantie is. In dat hoofdstuk kunnen aanvullingen op het bepaalde
in deel I worden aangebracht, maar het bepaalde over een categorie van beroepsbeoefenaren in
hoofdstuk II kan niet met het basisreglement (deel I) in strijd zijn.
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DEEL I BASISREGLEMENT REGISTRATIE
BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Paragraaf 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begrippen
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;
Statistische gegevens: gegevens die niet of niet zonder onevenredige tijd en moeite herleidbaar
zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen;
Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren: het gestructureerde geheel van persoonsgegevens over
onderscheiden categorieën van beroepsbeoefenaren. Welke categorieën dit zijn, wordt beschreven
in deel II van dit reglement;
Ververwerkingsverantwoordelijke: de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens in het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren vaststelt;
Betrokkene: de beroepsbeoefenaar wiens persoonsgegevens in het Registratiesysteem
Beroepsbeoefenaren zijn opgenomen;
Beroepsbeoefenaar: de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zoals omschreven in één van de
paragrafen van deel II van dit reglement;
Openbaar toegankelijke gegevens: persoonsgegevens die zonder medewerking van de
betrokkenen algemeen verkrijgbaar zijn;
Beroepsgegevens: Persoonsgegevens over de betrokkene waarover een gegevensverstrekkende
instantie uit hoofde van diens functie zonder meer beschikt en rechtmatig mag verwerken;
Gegevensverstrekkende instantie: een derde die verwerkingsverantwoordelijk is voor bestanden
van gegevens van beroepsbeoefenaren en deze aan het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren
kan verstrekken volgens de procedure beschreven in paragraaf 4 van dit reglement;
Derde: een ieder buiten de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke van het
Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren met uitzondering van de betrokkene;
Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een
vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot
iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke
1. Verwerkingsverantwoordelijke voor het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren is de Stichting
NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) te Utrecht.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de databank
en de verplichtingen die voor de verwerkingsverantwoordelijke uit dit reglement en de wet
voortvloeien.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Nivel met inachtneming van de wet en
eventuele andere vigerende wettelijke bepalingen overeenkomstig de bedoeling van dit reglement.
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Artikel 3 Doelstellingen
Doelstellingen van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren zijn:
1. Het samenstellen en bijhouden van een volledig bestand van beroepsbeoefenaren in Nederland
als basis (van steekproeven) voor wetenschappelijk onderzoek.
2. Het statistisch bewerken van gegevens om cijfermatige overzichten samen te stellen, die inzicht
kunnen geven in de ontwikkeling van de beroepsuitoefening in de zorg in Nederland.
3. Het ter beschikking stellen van gegevens over de beroepsgroep aan door het Nivel geaccordeerde
derde partijen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van beroepsbeoefenaren
In deel II van dit reglement worden de categorieën van beroepsbeoefenaren beschreven van wie
persoonsgegevens worden opgenomen en wordt per categorie beschreven welke
beroepsbeoefenaren behorende tot deze categorie worden geregistreerd. Voor zover van toepassing
wordt daarbij tevens vermeld welke organisatie als gegevensverstrekkende instantie optreedt.

Artikel 5 Op te nemen persoonsgegevens
De aard en omvang van de in het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren op te nemen
persoonsgegevens van de betrokkenen wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke die
hierbij geleid wordt door de behoefte aan materiaal nodig voor het bereiken van de in artikel 3
genoemde doelstellingen.
Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen indien dit ten behoeve van de beoogde
wetenschappelijke of statistische doeleinden strikt noodzakelijk is en slechts met uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkenen.

Paragraaf 2: BEHEER
Artikel 6 Feitelijk beheer
Het feitelijk beheer van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren berust bij het themagebied
'Beroepen in de gezondheidszorg' van verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 7 Toegang tot het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren
1. Het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren is uitsluitend voor daartoe aangewezen
registratiemedewerkers van het themagebied 'Beroepen in de gezondheidszorg' direct
toegankelijk. Deze registratiemedewerkers hebben schriftelijk verklaard nimmer te handelen in
strijd met het recht van de persoonlijke levenssfeer van de bij het Registratiesysteem
Beroepsbeoefenaren betrokken personen.
2. Onderzoekers hebben geen directe toegang tot het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren.
3. In afwijking van het onder lid 1 gestelde kan het Nivel opdracht geven aan een gespecialiseerd
bureau om namens het Nivel werkzaamheden uit te voeren waarbij persoonsgegevens van de
betrokkenen worden verwerkt zoals het bij de betrokkenen afnemen van vragen. Dit bureau treedt
dan op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de
desbetreffende gegevens. Het Nivel blijft verwerkingsverantwoordelijke. In de
(verwerkers)overeenkomst met dit bureau wordt onder meer bepaald dat de door het bureau
ingeschakelde medewerkers tot strikte geheimhouding zijn gehouden voor al hetgeen hen in het
kader van deze werkzaamheden bekend wordt en dat het bureau deze geheimhoudingsplicht
voldoende moet waarborgen.
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Artikel 8 Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
1. De gegevens van de geregistreerde personen worden in een geautomatiseerd systeem opgeslagen
binnen de infrastructuur van de verwerkingsverantwoordelijke op een daarvoor geëigend medium
waarop passende technische en organisatorische maatregelen van toepassing zijn om de databank
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en
de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen.
2. Een beveiligde kopie van de gegevens wordt buiten het gebouw van de
verwerkingsverantwoordelijke in een kluis bewaard.
3. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat de databank alleen
toegankelijk is voor de door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen personen (zie artikel 7
lid 1) die belast zijn met de verwerking van de gegevens.

Paragraaf 3: VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET ALGEMEEN
Artikel 9 Verwerking van gegevens
Het verwerken van (persoons)gegevens in het kader van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren
vindt vrijwel uitsluitend plaats ten behoeve van de in artikel 3 genoemde doelstellingen.

Paragraaf 4: VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Artikel 10 Bronnen
Het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren verkrijgt de op te nemen persoonsgegevens op de
volgende wijzen:
 rechtstreeks van de betrokkene met diens toestemming;
 van gegevensverstrekkende instanties, indien de betrokkene de betreffende instantie daarvoor
toestemming heeft gegeven;
 uit andere bronnen ten behoeve van openbaar toegankelijke gegevens.

Artikel 11 Verstrekken van persoonsgegevens aan het Registratiesysteem
Beroepsbeoefenaren
1. Voordat een gegevensverstrekkende instantie persoonsgegevens aan het Registratiesysteem
Beroepsbeoefenaren kan verstrekken, overlegt deze een verklaring waarin wordt verklaard dat de
gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en dat de
verstrekking zoals bedoeld in art. 10 inderdaad mag plaatsvinden. Indien in een later stadium
verstrekking van andere dan beroepsgegevens wordt verzocht, zal de verklaring worden aangevuld
met een verklaring omtrent de rechtmatigheid van deze verstrekking.
2. Voor iedere incidentele of structurele verstrekking worden de afspraken omtrent frequentie,
wettelijke grondslag en de bevoegdheden van het Nivel met betrekking tot de gegevens, wijze van
verstrekking en dergelijke in een schriftelijke overeenkomst tussen de gegevensverstrekkende
instantie en het Nivel vastgelegd. In deze overeenkomst wordt verwezen naar de in het vorige lid
genoemde verklaring en dit reglement.
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Paragraaf 5: WERKING VAN HET REGISTRATIESYSTEEM
BEROEPSBEOEFENAREN
Artikel 12 Algemeen
Het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren is opgedeeld in twee delen:
 deel A bevat de persoonsgegevens over de betrokkene, waaronder registratienummer, naam,
geslacht, geboortedatum, opleidingsgegevens (diplomadatum), adres, e-mailadres;
 deel B bevat gegevens over de praktijk van de betrokkene, waaronder:
- de vestigingsgegevens van de betrokkene, zoals registratienummer, praktijknummer,
functie, dienstverband, dagdelen werkzaam, begindatum, einddatum (indien van
toepassing), stopreden (indien van toepassing);
- de praktijkgegevens, zoals praktijknummer, praktijknaam, begindatum, einddatum (indien
van toepassing), adres, telefoonnummer van de praktijk.

Artikel 13 Doel van deel A
Deel A zal uitsluitend door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om de betrokkenen
telefonisch, schriftelijk of per e-mail te benaderen voor een vragenlijst, interview, focusgroep of voor
andere praktische aspecten van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren waarvoor het
noodzakelijk is om de Beroepsbeoefenaar rechtstreeks te benaderen.

Artikel 14 Doel van deel B
Deel B wordt gebruikt om gegevens over de beroepsuitoefening van de betrokkene in te registreren en
om, al dan niet in combinatie met adresgegevens inzicht te geven in de ontwikkeling van de
beroepsuitoefening in de zorg in Nederland.

Artikel 15 Verbod op koppeling van deel A met deel B
Het is niet toegestaan om deel A met deel B te koppelen, tenzij met de bedoeling om een selecte
groep betrokkenen te kunnen benaderen zoals omschreven in art. 13, of om statistische gegevens te
verrijken met achtergrond gegevens over de betrokkene, zoals geslacht, leeftijd, werkervaring of het
gegeven of iemand geregistreerd is. Statistische gegevens die verrijkt zijn met gegevens uit deel A
zullen nooit tot een persoon te herleiden zijn.

Artikel 16 Koppeling van deel B met andere bestanden
Gegevens uit deel B kunnen worden gekoppeld met andere registraties binnen en buiten het Nivel,
teneinde de bij die registraties bekende gegevens over de praktijk van betrokkene aan deel B toe te
kunnen voegen of om een gekoppeld bestand bestaande uit statistische gegevens te realiseren. Voor
deze koppeling moet een wettelijke grondslag zijn (bijvoorbeeld toestemming van de betrokkenen).

Artikel 17 Verwerken van gegevens uit deel A
In afwijking op artikel 13 kunnen ook, op voorwaarde dat de betrokkenen hiervoor expliciet
toestemming hebben gegeven, gegevens uit deel A aan derden ter beschikking worden gesteld, zodat
zij door deze derden benaderd kunnen worden. Over het gebruik van deze gegevens uit deel A door
derden worden schriftelijke afspraken gemaakt, waarbij de bepalingen uit dit reglement van
toepassing blijven op de gegevens.
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Paragraaf 6: HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS
Artikel 18 Het ter beschikking stellen van statistische gegevens aan derden
1. Statistische gegevens en overzichten zijn in principe openbaar en worden op verzoek van derden
tegen vergoeding van gemaakte kosten ter beschikking gesteld, mits het ter beschikking stellen van
gegevens of overzichten niet interfereert met geplande publicaties van (medewerkers van) het
Nivel.
2. De registratiemedewerker van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren toetst de aanvragen
aan het eerste lid. Indien nodig wordt de programmaleider van het themagebied 'Beroepen in de
gezondheidszorg' hierbij betrokken.
3. Tegen afwijzing van een verzoek kan bezwaar worden aangetekend bij de directie van het Nivel.

Artikel 19 Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden ten behoeve
van een steekproef
1. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van een steekproef
vindt alleen plaats als de betrokkene heeft ingestemd met deelname aan steekproeven ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
2. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde omtrent uitwisseling met een
gegevensverstrekkende instantie en onverminderd het bepaalde in paragraaf 7, worden
persoonsgegevens slechts als steekproef ter beschikking gesteld ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek en statistiek en na toestemming van de directie van het Nivel, volgens de voorwaarden
zoals bepaald in een overeenkomst met de instelling die deze gegevens ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek of statistiek aanvraagt.
3. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van een steekproef
vindt uitsluitend plaats indien de gegevens zijn voorzien van elektronische beveiliging.
4. Bijzondere persoonsgegevens en het woonadres van de betrokkene, indien verschillend van het
praktijkadres, worden nimmer ter beschikking gesteld.

Artikel 20 Ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de gegevensverstrekkende
instantie
Met de gegevensverstrekkende instantie kan worden overeengekomen dat vanuit het
Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren persoonsgegevens aan deze instantie ter beschikking worden
gesteld. Het karakter van het gegevensverkeer tussen de gegevensverstrekkende instantie en het Nivel
verkrijgt dan het karakter van een uitwisseling. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan
de gegevensverstrekkende instantie is uitsluitend mogelijk indien deze persoonsgegevens naar hun
aard en inhoud volledig verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevensverstrekkende
instantie persoonsgegevens van beroepsbeoefenaren verwerkt. Op een overeenkomst inzake
gegevensuitwisseling is het bepaalde in art. 11, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21 Register van gegevensverwerking
De verwerkingsverantwoordelijke houdt aantekening bij van gegevensverwerking of ter beschikking
stelling van een bestand aan derden als bedoeld in art. 18, 19 en 20 in een register van
gegevensverwerking.
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Paragraaf 7: RECHTEN VAN BETROKKENEN
Artikel 22 Bepalingen bij verzoek tot verstrekken gegevens
Bij elk verzoek aan betrokkenen tot verstrekking van gegevens wordt vermeld:
 welke gegevens kunnen worden opgenomen in het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren;
 welke de doelstellingen van dit registratiesysteem zijn;
 dat het reglement van dit registratiesysteem op aanvraag gratis ter beschikking wordt gesteld;
 dat de betrokkene kan weigeren de verzochte gegevens te verstrekken.

Artikel 23 Opvragen informatie met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens
1. Op diens verzoek wordt de betrokkene meegedeeld welke persoonsgegevens van hem of haar
worden verwerkt en, door middel van overlegging van dit reglement, waartoe alsmede van welke
verstrekkers deze gegevens afkomstig zijn en aan wie eventueel persoonsgegevens ter beschikking
zijn gesteld.
2. Tenzij de betrokkene aan mondelinge inlichtingen voldoende heeft, wordt een zodanig verzoek
binnen vier weken schriftelijk beantwoord. Afschriften aan betrokkenen worden aangetekend per
post verzonden.
3. Verstrekking van een afschrift van het register en van de op de betrokkene betrekking hebbende
gegevens geschiedt om niet.
4. Aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid behoeft niet te worden voldaan indien dit niet na een
redelijke tussenpoos na een eerder verzoek van betrokkene is gedaan.

Artikel 24 Verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen opgenomen
persoonsgegevens
1. Betrokkenen kunnen de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om opgenomen
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
2. Dergelijke verzoeken worden beoordeeld door de directie van het Nivel.
3. Het resultaat van deze beoordeling wordt de verzoeker binnen vier weken schriftelijk
medegedeeld. Een weigering wordt met redenen omkleed. Voor zover het verzoek wordt
gehonoreerd, wordt dit zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd. Indien de gegevens waarop een
verzoek als bedoeld in lid 1 rechtmatig zijn opgenomen en de betrokkene niettemin op
afscherming, verbetering, aanvulling of verwijdering insisteert, zal dit verzoek worden beschouwd
als een mededeling dat de betrokkene uit het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren wil worden
verwijderd en zullen de gegevens overeenkomstig worden verwijderd.

Artikel 25 Klachten
1. Betrokkenen kunnen een klacht indienen wegens het niet naleven van de bepalingen van dit
reglement.
2. Voor de behandeling van klachten over de werkzaamheden van het Nivel heeft het Nivel een
klachtencommissie ingesteld. De klachtencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter, een
secretaris en een gewoon lid.
3. De klachtencommissie hanteert het opgestelde klachtenreglement. Het klachtenreglement bevat
bepalingen over de wijze waarop klager en de persoon of organisatie(onderdeel) waarop de klacht
betrekking heeft worden gehoord en de termijnen waarbinnen een klacht zal worden behandeld.
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Paragraaf 8: VOORWAARDEN VOOR VERSTREKKING VAN
(PERSOONS)GEGEVENS UIT DE REGISTRATIE TEN BEHOEVE VAN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STATISTIEK
Artikel 26 Voorwaarden
1. Bij aanvragen van (persoons)gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek
wordt door de directie van het Nivel geen oordeel gegeven over de inhoud van het doel, doch
slechts over de instrumentele waarde van de gevraagde gegevens voor het bereiken van het doel,
tenzij het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve waarvan gegevens gevraagd worden niet
plaatsvindt binnen een institutioneel kader waarbinnen een interne kwaliteitsbewaking aanwezig
geacht mag worden.
2. Indien het wetenschappelijk onderzoek niet binnen een dergelijk kader plaatsvindt, kan de directie
van het Nivel ook de inhoud van het doel bij zijn besluitvorming betrekken en kan aan de het ter
beschikking stellen van (persoons)gegevens de eis gesteld worden dat een begeleidingscommissie
ingesteld wordt waarin een door de directie van het Nivel te benoemen persoon zitting heeft.
3. Aanvragen van persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doeleinden of voorlichting en
informatie aan beroepsbeoefenaren worden niet gehonoreerd.

Artikel 27 Gebruik persoonsgegevens
Na toestemming van de directie van het Nivel en voorafgaande aan het ter beschikking stellen van
persoonsgegevens dient de aanvrager schriftelijk toe te zeggen dat de persoonsgegevens uitsluitend
gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de aanvraag ingediend is en de toestemming gegeven
is.

Artikel 28 Kosten
Het ter beschikking stellen van (persoons)gegevens, zoals bepaald in artikel 25, geschiedt tegen
vergoeding van gemaakte kosten.

Artikel 29 Overzicht aanvragen
Intern wordt een overzicht van gehonoreerde en niet-gehonoreerde aanvragen door derden van
persoonsgegevens uit het registratiesysteem bijgehouden. Onder vermelding van:
 de doeleinden van de betreffende derden;
 de aard van de aangevraagde gegevens;
 de groep of groepen van betrokkenen over wie gegevens zijn aangevraagd.
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Paragraaf 9: OPHEFFING VAN HET REGISTRATIESYSTEEM
BEROEPSBEOEFENAREN
Artikel 30 Opheffing
1. De opheffing van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren zal slechts kunnen plaatsvinden door
een volledige scheiding van statistische gegevens en gegevens die op naam opgeslagen zijn en een
tegelijk daarmede plaatshebbende algehele en definitieve vernietiging van de gegevens die op
naam opgeslagen zijn, dan wel door overdracht van de ter beschikking staande gegevens aan een
niet winst beogende instelling die een adequaat beleid inzake de bescherming van
persoonsgegevens voert, bereid is de in dit reglement vervatte regeling te onderschrijven en de
overgedragen persoonsgegevens uitsluitend voor de in art. 3 van dit Reglement genoemde
doelstellingen zal gebruiken. Een en ander zal met deze instelling schriftelijk worden vastgelegd.
2. Opheffing als bedoeld in het eerste lid kan ook betrekking hebben op een of meer bepaalde
categorieën van beroepsbeoefenaren, terwijl het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren voor de
overige categorieën in stand blijft.
3. Indien met een of meer gegevensverstrekkende instanties overeenkomsten zijn, dan worden deze
van tevoren van een beoogde overdracht als bedoeld in het eerste lid op de hoogte gesteld. De
overdracht vindt niet plaats indien de gegevensverstrekkende instantie bezwaar maakt tegen de
overdracht tenminste voor zover deze instantie redelijkerwijs aannemelijk kan maken dat de
betrokkenen waarvan deze instantie persoonsgegevens verwerkt, tegen de overdracht bezwaar
zouden maken.

Artikel 31 Bevoegdheid tot opheffing
Over eventuele opheffing van het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren of voor een of meer
bepaalde categorieën van beroepsbeoefenaren beslist de directie van het Nivel.

Paragraaf 10: SLOTBEPALINGEN
Artikel 32 Wijziging privacyreglement
Dit reglement kan door de verwerkingsverantwoordelijke worden gewijzigd. Van de wijziging wordt
kennisgegeven aan de gegevensverstrekkende organisaties en het gewijzigde reglement wordt
openbaar beschikbaar gemaakt via de website. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor
wijzigingen van ondergeschikte aard in de bijlagen en in het reglement.

Artikel 33 Datum vaststelling
Vastgesteld bij Besluit van de directie van het Nivel d.d. 17 november 2005 en laatstelijk gewijzigd op
13 december 2018.
Namens Stichting Nivel,

Prof. dr. C. Wagner,
directeur
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DEEL II OP TE NEMEN CATEGORIEËN VAN
BEROEPSBEOEFENAREN
Paragraaf 1: HUISARTSEN
Artikel 1 Geregistreerden
1. In het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren worden gegevens opgenomen van alle huisartsen
die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zijn geregistreerd;
2. Binnen deze categorie worden gegevens opgenomen van huisartsen die werkzaam zijn als huisarts
of als zodanig gefunctioneerd hebben of al dan niet plannen hebben om als huisarts te gaan
werken.

Artikel 2 Gegevensverstrekkende instanties
De gegevensverstrekkende instanties zijn:
 Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Paragraaf 2: VERLOSKUNDIGEN
Artikel 3 Geregistreerden
1. In het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren worden gegevens opgenomen van alle in het
register op grond van de Wet BIG ingeschreven verloskundigen;
2. Binnen deze categorie worden gegevens opgenomen van verloskundigen die werkzaam zijn als
verloskundige of als zodanig gefunctioneerd hebben of al dan niet plannen hebben om als
verloskundige te gaan werken.

Artikel 4 Gegevensverstrekkende instanties
De gegevensverstrekkende instantie is:
 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Paragraaf 3: OEFENTHERAPEUTEN
Artikel 5 Geregistreerden
1. In het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren worden gegevens opgenomen van alle
oefentherapeuten die de opleiding oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck hebben
voltooid;
2. Binnen deze categorie worden gegevens opgenomen van oefentherapeuten die werkzaam zijn als
oefentherapeut Cesar of oefentherapeut Mensendieck of als zodanig gefunctioneerd hebben of al
dan niet plannen hebben om als oefentherapeut te gaan werken.

Artikel 6 Gegevensverstrekkende instanties
De gegevensverstrekkende instantie is:
 Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck (VvOCM)
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Paragraaf 4: ERGOTHERAPEUTEN
Artikel 7 Geregistreerden
1. In het Registratiesysteem Beroepsbeoefenaren worden gegevens opgenomen van alle
ergotherapeuten die de opleiding ergotherapie hebben voltooid;
2. Binnen deze categorie worden gegevens opgenomen van ergotherapeuten die werkzaam zijn als
ergotherapeut of als zodanig gefunctioneerd hebben of al dan niet plannen hebben om als
ergotherapeut te gaan werken.

Artikel 8 Gegevensverstrekkende instanties
De gegevensverstrekkende instanties zijn:
 Ergotherapie Nederland (EN)
 Kwaliteitsregister Paramedici
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