
2009/27 Beroep op verschonings-
recht; weigering verstrekking medi-
sche gegevens; geen uitzonderlijke 
omstandigheden; melding aan AMK 
staat beroep op verschoningsrecht 
niet in de weg; art. 98 Sv: beroep 
verworpen 

Hoge Raad (vice-president F.H. Koster, voorzitter, 

B.C. de Savomin Lohman,}, W. Ilsink, J. de Hullu 

en VV.F. Groos, raadsheren, S.P. Bakker, griffier) 

d.d. 26 mei 2009 (m.nt. mr. S.F. Tiems). 

In een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar de dood 

van een kind van tien maanden is de moedervan het kind 

aangemerkt als verdachte. In verband met dit onderzoek heeft 

het OM medischegegevens van het kind bij hetLUMCgevor-

derd. HetLUMCen de bij de behandelingvan het kind 

betrokken artsen (de klagers in onderhavige zaak) hebben 

- 00k nadat de oudersvan het kind toestemming hadden 

verleend de betreffendegegevens aan het OM te verstrekken -

zich beroepen op hun medische beroepsgeheim en hun ver

schoningsrecht engeweigerd aan datverzoek te voldoen. Wei 

hebben zij zich bereid verklaard om de gegevens ter inzage te 

geven aan de patholoog-anatoom van het NFI die belast is 

met degerechtelijke obductie, en om naar aanleiding van 

diens bevindingen opnieuw op hetverzoekvan het OM een 

beslissing te nemen. 

De rechtbank overweegt dat het oordeel omtrent de vraag 

ofde opgevraagde brieven ofgeschriften object zijnvan de 

bevoegdheid tot verschoning in beginsel toekomt aan de tot 

verschoning bevoegde. Onder uitzonderlijke omstandigheden 

kan het verschoningsrecht doorbroken warden, namelijk wan-

neer het belong dat de waarheid aan het licht komt boven het 

verschoningsrecht moetprevaleren. Voorde beantwoording 

van de vraag of in casu sprake is van uitzonderlijke omstan

digheden, acht de rechtbank hetvolgende van belong. Ten 

eerste is in onderhaviggeval sprake van verdenkingvan zeer 

emstige delicten (moord, dan wel zware mishandeling de dood 

tengevolge hebbende met verzwarende omstandigheden). In 

de tweedeplaatsgaat het om eengrote hoeveelheid medische 

gegevens dieprivacygevoeligzijn. Ten derde is mogelijk de 

veiligheid van de andere twee kinderen uit hetgezin in het 

geding. Daar staat tegenover dat het nietgaat om een tegen . 

klagers (verschoningsgerechtigden) bestaande verdenking, 

maar om een verdenking tegen de moeder van het kind. Verder 

heeft tegelden dat vooralsnog niet is uitgesloten dat de rele-
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vantegegevens op een andere wijze kunnen worden verkregen. 
De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat zich in ditgeval 
geen uitzonderlijke omstandigheden, die hetverschonings-
recht kunnen doorbreken, voordoen. 

Het OM stelt beroep in cassatie in. Het cassatiemiddel 
komt, in drie onderdelen, op tegen de motiveringvan de 
bestreden beschikking. Het eerste onderdeel klaagt over de 
betekenis die de rechtbank heeft toegekend aan de aard en 
omvangvan degevraagde en in beslaggenomengegevens. De 
klacht stelt de vraagwelke betekenis toekomt aan de toestem-
ming van een direct betxokkene ofdiens wettelijke vertegen-
woordiger om degevraagdegegevens aan een derde te ver-
strekken. De Hoge Raad oordeelt dat een dergelijke toestem-
ming het verschoningsrecht niet opheft, daar het belang van 
hetverschoningsrechtgelegen is in het algemene maatschap-
pelijke belang dat men zich vrijelijk en zander vrees voor open-
baarmaking van het aan hem toevertrouwde tot hem als ver-
trouwenspersoon kan wenden en niet in het individuele belang 
van degenen die van zijn hulpgebruik maken. De toestem-
ming hoefi.de verschoningsgerechtigde niet te verhinderen om 
tot de beslissing te komen dat zijn verschoningsrecht aan het 
verstrekken van de opgevraagde gegevens in de weg staat. In 
het eerste middelonderdeel wordt voorts geklaagd dat de recht
bank aandacht had moeten besieden aan de omstandigheid 
dat het medisch beroepsgeheim eerder al door hetLUMC was 
doorbroken door een melding te doen van de levensbedrei-
gende incidenten bij het AMK. Onderverwijzing naar de 
conclusie van de A-G oordeelt de Hoge Raad dat de enkele 
omstandigheid dat een arts een dergelijke melding doet - het-
geen de verplichting meebrengt tot verstrekking aan het AMK 
van aan hem als arts toevertrouwde gegevens - niet meebrengt 
dat het de arts nietvrijstaat om zich in een procedure als de 
onderhavige op zijn verschoningsrecht te beroepen. 

Het tweede onderdeel klaagt dat het oordeel van de recht
bank dat de veiligheid van de twee andere kinderen uit het 
gezin in hetgeding is, onvoldoende isgemotiveerd. De Hoge 
Raad is van mening dat nu het onderdeel van de rechtbank in 
overeenstemming is met hetgeen door de officiervanjustitie is 
aangevoerd, dit onderdeel bijgebrek aan belang niet tot cassa
tie kan leiden. 

Het laatste onderdeel, dat zich richt tegen de overweging 
van de rechtbank dat vooralsnog niet is uitgesloten dat de 
gegevens op een andere wijze kunnenwordenverkregen, rust 
op een onjuiste lezingvan de bestreden beschikking. De recht
bank heeft de omstandigheid dat de klagers zich bereid heb-
ben verklaard naar aanleiding van het onderzoek door de 
patholoog-anatoom opnieuw een beslissing te nemen over de 
inzage van degevraagde dossiers bij haar overweging betrdk-
ken. De stellingvan de officiervanjustitie dat het onderzoek 

van de patholoog-anatoom niet kon worden afgewacht heeft 
de rechtbank niet overgenomen. Omdat niet blijkt dat is aan
gevoerd waarom het onderzoek niet met voortvarendheid zou 
kunnen worden uitgevoerd is, aldus de Hoge Raad, het oordeel 
van de rechtbank ook zonder nadere motivering niet onbegrij-
pelijk. De Hoge Raad verwerpt het beroep. 

De Hoge Raad overweegt (post alia, red.): 
(...) 

2 B E O O R D E L I N G VAN HET M I D D E L 

2.1 Het middel behelst de klacht dat het oordeel 
van de rechtbank dat er in deze zaakgeen sprake is 
van zeer uitzonderlijke omstandigheden die een 
doorbreking van het verschoningsrecht rechtvaardi-
gen, ontoereikend is gemotiveerd. 

2.2 De conclusie van de Advocaat-Generaal 
behelst de volgende samenvatting omtrent hetgeen 
zich in deze zaak heeft voorgedaan: 

"Het gaat in deze zaak om het volgende. [Het 
slachtoffer] is op ij maart 2007 overleden. Hij was 
toen tien maanden oud. In de periode voorafgaand 
aan zijn overlijden hebben zich bij hem een groot 
aantal levensbedreigende incidenten (zogenaamde 
'Apparent Life Threatening Events') voorgedaan die 
medisch niet goed verklaarbaar waren. Hij is in ver-
band daarmee opgenomen geweest in zowel het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Lei
den als het Academisch Medisch Centrum (AMC) te 
Amsterdam. Bij vrijwel alle incidenten was alleen de 
moeder van [het slachtoffer], aanwezig. Een en ander 
is voor het LUMC aanleiding geweest om melding te 
doen bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK). Gedacht werd aan de mogelijkheid dat bij de 
moeder sprake was van Pediatric Condition Falsifica
tion (PCF; ook wel Munchhausen by Proxy). De inci
denten zijn voorts aanleiding geweest om een ver-
borgen camera te plaatsen bij [het slachtoffer] ten-
einde na te gaan of de moeder leed aan PCF. Op 
17 maart 2007, twaalf dagen na zijn ontslag uit het 
LUMC, is [het slachtoffer] thuis overleden na (we-
derom) een incident waarbij alleen zijn moeder aan
wezig was. De gemeentelijke lijkschouwer heeft een 
verklaring van een niet-natuurlijke dood afgegeven. 
Bij sectie kon geen medische verklaring voor de dood 
worden gevonden. 
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Het openbaar ministerie heeft naar de dood van 
[het slachtoffer] een strafrechtelijk onderzoek inge-
steld waarbij de moeder van [het slachtoffer] is aan-
gemerkt als verdachte. In het kader van dat onder
zoek heeft het openbaar ministerie van het LUMC 
gevorderd om de medische gegevens van [het slacht
offer] te verstrekken. Het LUMC en de bij de behande-
ling van [het slachtoffer] betrokken artsen (de kla-
gers in de onderhavige zaak) hebben - ook nadat de 
ouders van [het slachtoffer] toestemming hadden 
verleend voor het verstrekken van de gegevens aan 
het openbaar ministerie - met een beroep op hun 
medische beroepsgeheim en hun verschoningsrecht, 
geweigerd aan dat verzoek te voldoen. Wei hebben 
zij zich bereid verklaard om de gegevens ter inzage te 
geven aan de patholoog-anatoom van het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI) die is belast met de 
gerechtelijke obductie, en om naar aanleiding van 
diens bevindingen opnieuw een beslissing te nemen 
op het verzoek van het openbaar ministerie. Vervol-
gens heeft de officier van justitie, na machtiging daar-
toe van de rechter-commissaris, op grond van art. 
r26nf/ii6uf Sv, de medische gegevens van het LUMC 
gevorderd. Aan die vordering is niet voldaan. Daarop 
zijn een verzegelde doos met dossiers met de medi
sche gegevens van [het slachtoffer] en een enveloppe 
met vier videobanden in beslag genomen. Het door 
het LUMC en vier aldaar werkzame artsen tegen die 
inbeslagneming ingediende klaagschrift is bij de hier 
bestreden beschikking van 12 juli 2007 gegrond ver
klaard als voormeld." 

2.3 De bestreden beschikking houdt het vol-
gende in: 

"Beoordeling van het klaagschrift. 
(...) 
Niet ter discussie staat, en de rechtbank gaat daar-

van uit, dat klagers een verschoningsrecht ex artikel 
218 van het Wetboek van Strafvordering toekomt, 
dan wel een afgeleid verschoningsrecht. 

Ten aanzien van het geschil overweegt de recht
bank als volgt. 

Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat 
het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte 
aan het licht komt moet wijken voor het maatschap
pelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder 
vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde 
om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtig-
de moet kunnen wenden. Ingevolge artikel 98, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, mogen bij 

personen met een bevoegdheid tot verschoning als 
bedoeld in artikel 218 van het Wetboek van Strafvor
dering zonder hun toestemming brieven of andere 
geschriften tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel 
mogen, ook zonder hun toestemming, in beslag wor
den genomen brieven of geschriften die voorwerp 
van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan 
daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en 
geschriften geen object zijn van de aan evenbedoelde 
personen toekomende bevoegdheid tot verschoning. 

De aard van de hier aan de orde zijnde bevoegd
heid tot verschoning brengt mee dat het oordeel 
omtrent de vraag of brieven of geschriften object van 
de bevoegdheid tot verschoning uitmaken, in begin-
sel toekomt aan de tot verschoning bevoegde per-
soon (vgl. HR 29 maart 1994, NJ1994, 537). Wanneer 
deze zich op het standpunt stelt dat het gaat om brie
ven of geschriften die noch voorwerp van het straf
bare feit uitmaken noch tot het begaan daarvan heb
ben gediend en waarvan kennisneming zou leiden 
tot schending van het beroepsgeheim, dient dit 
standpunt door de organen van politie en justitie te 
worden geeerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen 
twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist is. 

Het verschoningsrecht van onder meer de arts is 
echter in zoverre niet absoluut, dat zich zeer uitzon-
derlijke omstandigheden laten denken waarin het 
belang dat de waarheid aan het licht komt - ook ten 
aanzien van datgene waarvan de wetenschap hem als 
zodanig is toevertrouwd - moet prevaleren boven 
het verschoningsrecht (vgl. HR 30 november 1999, N] 
2002,438). De beantwoording van de vraag welke 
omstandigheden als zeer uitzonderlijk moeten wor
den aangemerkt is niet in een algemene regel samen 
te vatten. Daarbij geldt voorts dat indien moet wor
den geoordeeld dat het belang van de waarheids-
vinding dient te prevaleren, die inbreuk op het ver
schoningsrecht niet verder mag gaan dan strikt nodig 
is voor het aan het licht brengen van de waarheid van 
het desbetreffende feit. 

Klagers en de officier van justitie verschillen van 
mening over de vraag of in casu sprake is van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden. 

Ter beantwoording van de vraag of in het onder
havige geval sprake is van zeer uitzonderlijke om
standigheden zijn de volgende factoren van belang. 

In deze zaak is sprake van een verdenking van 
zeer ernstige delicten, te weten van moord dan wel 
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zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende 
met verzwarende omstandigheden en een verden-
king van eerdere levensbedreigende incidenten met 
betrekking tot [hetslachtoffer]. 

Voorts is in deze zaak de aard en omvang van de 
gevraagde gegevens, die met doorbreking van het 
verschoningsrecht in de strafprocedure zullen wor-
den ingebracht, van belang; het gaat om medische 
gegevens die privacygevoelig zijn en het betreft een 
grote hoeveelheid gegevens over twee keer een peri-
ode van ongeveer twee weken. 

Ten derde kan de veiligheid van de andere twee 
kinderen uit het gezin in het geding zijn, niet tegen-
staande de omstandigheid dat beide kinderen inmid-
dels door de kinderrechter onder toezicht zijn gesteld 
metmachtiging uithuisplaatsing, in afwachting van 
de uitkomst van de onderhavige zaak. 

Daartegenover staat dat het in casu niet gaat om 
een tegen klagers (de verschoningsgerechtigden) 
bestaande verdenking, maar om een verdenking 
tegen de moeder van [het slachtoffer]. Zij hebben 
zich reeds bereid verklaard tot het geven van inzage 
in de medische gegevens door de patholoog-ana-
toom van het Nederlands Forensisch Instituut en 
zijn ookbereid naar aanleiding van dat onderzoek 
opnieuw de zaak te beoordelen en dan opnieuw een 
beslissing te nemen over de inzage van de doos met 
dossiers met medische gegevens. Vooralsnog is der-
halve niet uitgesloten dat de relevante gegevens op 
een andere wijze kunnen worden verkregen. 

Het voornoemde in aanmerking genomen, is de 
rechtbank van oordeel dat in het onderhavige geval 
geen sprake is van zeer uitzonderlijke omstandighe
den die meebrengen dat het belang dat de waarheid 
aan het licht komt, moet prevaleren boven het ver
schoningsrecht van klagers. 

Klagers hebben verklaard dat de tapes zijn ge-
maakt in het kader van het onderzoek naar en de 
medische behandeling van [het slachtoffer] en dat 
ook ten aanzien van deze tapes het verschonings
recht geldt. Niet gezegd kan worden dat er redelijker-
wijze geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt 
onjuist is, zodat hiervan moet worden uitgegaan. 
Gelet op de nauwe samenhang met de medische dos
siers (in enge zin), komt de rechtbank ten aanzien 
van de tapes tot dezelfde conclusie als ter zake van 
deze dossiers. Hierbij gaat de rechtbank ei-van uit dat 

een heroverweging van klagers standpunt na onder
zoek door de patholoog-anatoom eveneens op de 
tapes ziet." 

2.4 Het middel, dat niet klaagt over het oordeel 
van de rechtbank "dat ook ten aanzien van de tapes 
het verschoningsrecht geldt", komt met motiverings-
klachten tegen de bestreden beschikking op. 

2.5 De rechtbank heeft bij de beoordeling van 
het klaagschrift de maatstaven aangelegd die in de 
jurisprudence van de Hoge Raad zijn ontwikkeld. 
Dat wordt in cassatie ook niet bestreden. 

De rechtbank heeft overeenkomstig die maatsta
ven onderzocht of zich in deze zaak zeer uitzonder
lijke omstandigheden voordoen die meebrengen dat 
het belang van de waarheidsvinding moet prevaleren 
boven het verschoningsrecht van de arts. 

De vraag of sprake is van dergelijke uitzonderlijke 
omstandigheden laat zich niet in het algemeen be-
antwoorden, maar is afhankelijk van de omstandig
heden van het geval. De rechtbank is uiteindelijk tot 
de slotsom gekomen dat zich hier zodanige uitzon
derlijke omstandigheden niet voordoen. 

2.6.1 Het eerste onderdeel van het middel betreft 
het oordeel van de rechtbank omtrent de betekenis 
die zij heeft toegekend aan de aard en de omvang van 
de gevraagde en in beslag genomen gegevens. De 
rechtbank heeft in dat verband vastgesteld dat het 
gaat om medische gegevens die privacygevoelig zijn 
en dat het een grote hoeveelheid gegevens betreft 
over twee keer een periode van twee weken. 

De rechtbank heeft daarmee tot uitdrukking 
gebracht dat de desbetreffende aard en omvang een 
factor is die bijdraagt aan het gewicht dat in deze 
zaak moet worden toegekend aan het verschonings
recht. 

Het middelonderdeel behelst een tweetal moti-
veringsklachten. 

2.6.2 In de eerste plaats wordt aangevoerd dat de 
rechtbank niet buiten bespreking had mogen laten 
dat, zoals door de officier van justitie bij de behande
ling van het klaagschrift is aangegeven, de ouders van 
[het slachtoffer] erin hebben toegestemd dat de ge
vraagde gegevens aan de officier van justitie zouden 
worden verstrekt. 

Die klacht stelt de vraag aan de orde welke beteke
nis in een geval als het onderhavige toekomt aan de 
toestemming van de direct betrokkene of diens wet-
telijke vertegenwoordiger om de gevraagde gegevens 
aan een derde ter beschikking te stellen. 
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2.6.3 Bij de beantwoording van die vraag moet 
worden vooropgesteld dat de aan de arts gegeven 
toestemming van de direct betrokkene of diens wet-
telijke vertegenwoordiger om onder het verscho-
ningsrecht vallende informatie aan derden te ver-
strekken, het verschoningsrecht niet opheft. Het ver-
schoningsrecht van de arts vindt immers zijn grond-
slag in het algemene maatschappelijke belang dat 
men zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarma-
king van het aan hem toevertrouwde tot hem als ver-
trouwenspersoon kan wenden en niet in het indivi-
duele belang van degenen die van zijn hulp gebraik 
maken (vgl. HR 2 oktober 1990, LJN AB8107, NJ1991, 
124). De arts zal die toestemming wel dienen te be-
trekken bij zijn afweging of hij de gevraagde gege-
vens zal verstrekken, maar die toestemming behoeft 
hem niet te verhinderen om - zoals in deze zaak ten 
aanzien van de klagers het geval is - uiteindelijk tot 
de beslissing te komen dat zijn verschoningsrecht 
aan die verstrekking in de weg staat. 

Een zodanige beslissing zal door de rechter in 
beginsel dienen te worden geeerbiedigd. In beginsel, 
omdat de rechter een marginale toetsing toekomt ten 
aanzien van het standpunt van de arts dat het gaat 
om onder het verschoningsrecht vallende gegevens. 
Indien de rechter oordeelt dat redelijkerwijs geen 
twijfel kan bestaan dat dat standpunt onjuist is, zal hij 
de beslissing van de arts om de gegevens niet te ver
strekken, terzijde kunnen stellen. Dat laatste geldt 
00k indien naar het oordeel van de rechter sprake is 
van zeer uitzonderlijke omstandigheden die mee-
brengen dat, hoewel het gaat om gegevens die object 
zijn van de aan de arts toekomende bevoegdheid tot 
verschoning, het verschoningsrecht moet worden 
doorbroken. 

2.6.4 Van dergelijke zeer uitzonderlijke omstan
digheden kan bijvoorbeeld sprake zijn in het zich 
hier niet voordoende geval dat de verdenking zich 
richt tegen de aits zelf. Meer in het bij zonder zal, 
indien de arts wordt verdacht van een jegens zijn 
patient gepleegd delict, onder omstandigheden aan-
leiding kunnen bestaan om het met het verscho
ningsrecht gemoeide algemene belang dat een ieder 
zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking 
van het aan hem toevertrouwde tot een arts moet 
kunnen wenden, te relativeren. Dan zal zwaarder 
kunnen wegen dat het verschoningsrecht niet ertoe 
mag dienen om de waarheid te bemantelen in een 
tegen de verschoningsgerechtigde arts zelfingestelde 

strafvervolging en dat- indien het gaat om verden
king van een jegens een patient gepleegd delict— 
patienten in het algemeen erop moeten kunnen ver-
trouwen dat bij een ernstig vermoeden van verwijt-
baar ondeskundig handelen van een arts de gegevens 
die - veelal verplicht - met betrekking tot de medi-
sche behandeling in het medisch dossier zijn vastge-
legd, voor onderzoek door de justitiele autoriteiten 
beschikbaar zijn. 

Bij de beantwoording van de vraag of in een zoda-
nig geval de gevraagde gegevens, met inbreuk op het 
verschoningsrecht, aan de justitiele autoriteiten moe
ten worden afgegeven, kan van betekenis zijn of de 
direct betrokkene in verstrekking van die gegevens 
heeft toegestemd (vgl. HR 21 oktober 2008, LJN 
BD7817, NT 2008, 630). Met een dergelijke afgifte is 
immers 00k het belang van de bescherming van 
diens persoonlijke levenssfeergemoeid. 

2.6.5 In deze zaak gaat het niet om een verden
king tegen de arts en de andere klagers aan wie een 
afgeleid verschoningrecht toekomt. Daarin verschilt 
de zaak dus van die welke heeft geleid tot de zojuist 
genoemde beschikking van de Hoge Raad. 

In het licht van hetgeen hiervoor onder 2.6.3 en 
2.6.4 is overwogen, heeft de rechtbank 00k zonder de 
door de ouders gegeven toestemming uitdrukkelijk 
bij haar overwegingen te betrekken, haar beslissing 
om het verschoningsrecht niet te doorbreken toerei-
kend gemotiveerd. Daarbij wordt nog in aanmerking 
genomen dat niet blijkt dat de officier van justitie in 
feitelijke aanleg heeft aangevoerd dat en in welk 
opzicht de rechtbank bij de beoordeling van het 
klaagschrift aan die toestemming betekenis diende 
toe te kennen. 

De hier besproken klacht faalt dus. De daarmee 
verbandhoudende in de toelichting op het middel 
onder 2.5 afzonderlijk ontwikkelde klacht moet dat 
lot delen. 

2.6.6 In het eerste middelonderdeel wordt voorts 
geklaagd dat de rechtbank aandacht had moeten 
besteden aan de door de officier van justitie aange-
voerde omstandigheid dat het medisch beroepsge-
heim eerder al door het LUMC was doorbroken door 
een melding te doen bij het AMK (Advies- en Meld-
punt Kindermishandeling) van de levensbedreigende 
incidenten in de periode dat [het slachtoffer] in het 
LUMC was opgenomen. 
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Zoals in de conclusie van de Advocaat-Generaal is 
uiteengezet, is ten aanzien van een dergelijke mel
ding voorzien in een wettelijke uitzondering op de 
geheimhoudingsplicht. 

De enkele omstandigheid dat een arts een derge
lijke melding doet - hetgeen de verplichting mee-
brengt tot verstrekking aan het AMK van aan hem als 
arts toevertrouwde gegevens - brengt niet mee dat 
het de arts niet vrijstaat om zich in een procedure als 
de onderhavige op zijn verschoningsrecht te beroe-
pen. Gelet daarop en in aanmerking genomen dat 
niet blijkt dat door de officier van justitie is aange-
voerd dat en waarom daarover in het onderhavige 
geval anders zou moeten worden geoordeeld, 
behoefde de rechtbank de gedane melding aan het 
AMK niet bij zijn motivering te betrekken. Daarom 
faalt de klacht. 

2.7 Het tweede middelonderdeel klaagt dat het 
oordeel van de rechtbank dat de veiligheid van de 
twee andere kinderen uit het gezin in het geding is, 
niet zonder meer begrijpelijk is. Dat oordeel is door 
de rechtbank kennelijk als factor aangemerkt die zou 
kunnen bijdragen tot het oordeel dat sprake is van 
zeer uitzonderlijke omstandigheden die een inbreuk 
op het verschoningsrecht rechtvaardigen. Nu het 
oordeel van de rechtbank omtrent de veiligheid van 
die kinderen in overeenstemming is met hetgeen 
door de officier van justitie blijkens zijn in feitelijke 
aanleg overgelegde schriftelijke 'standpunt' is aange-
voerd, kan het middelonderdeel reeds bij gebrek aan 
belang niet tot cassatie leiden. 

2.8.1 Het derde middelonderdeel betreft het oor
deel van de rechtbank dat vooralsnog niet is uitgeslo-
ten dat de gevraagde gegevens op een andere wijze 
kunnen worden verkregen. 

2.8.2 Ten eerste wordt geklaagd dat de rechtbank 
ten onrechte geen rekening heeft gehouden met "het 
feit dat het onderzoek van de patholoog-anatoom 
van het NFI beperkt zal zijn tot het onderzoek naar de 
oorzaak van het overlijden van [het slachtoffer] en 
zich niet zal uitstrekken tot de beweerde levens-
bedreigende incidenten". Die klacht berust op een 
onjuiste lezing van de bestreden beschikking. In het 
aangevallen oordeel van de rechtbank ligt immers 
besloten dat zij bij het antwoord op de vraag of de 
gegevens "op een andere wijze" kunnen worden ver
kregen mede heeft betrokken de omstandigheid dat 
de klagers zich bereid hebben verklaard naar aanlei-
ding van het onderzoek door de patholoog-anatoom 

- 00k al zou dat uitsluitend betrekking hebben op de 
doodsoorzaak-opnieuween beslissing te nemen 
over de inzage van de gevraagde dossiers. 

2.8.3 De tweede klacht luidt dat de rechtbank bij 
de motivering van genoemd oordeel de door de offi
cier van justitie dienaangaande gemaakte opmerkm-
gen - weergegeven in de toelichting op het middel 
onder 2.7.1 - had dienen te betrekken. 

De klacht is toegespitst op de door de officier van 
justitie betrokken s telling dat het onderzoek van de 
patholoog-anatoom niet kon worden afgewacht. De 
rechtbank heeft dat, naar in het aangevallen oordeel 
ligt besloten, anders beoordeeld. Dat is 00k zonder 
nadere motivering niet onbegrijpelijk, in aanmerking 
genomen dat niet blijkt dat is aangevoerd waarom 
dat onderzoek niet met voortvarendheid zou kunnen 
worden uitgevoerd. 

2.8.4 Ook dit middelonderdeel slaagt niet. 
2.9 Ook overigens behoefde de beslissing van 

de rechtbank in het licht van hetgeen door de officier 
van justitie is aangevoerd, geen nadere motivering. 
Het laatste middel-onderdeel dat daarover in alge-
mene zin klaagt, kan dus evenmin tot cassatie leiden. 

2.10 Het middel is in al zijn onderdelen tever-
geefs voorgesteld. 

3 BESLISSING 

De Hoge Raad verwerpt het beroep. 

NOOT 

In deze twee beschikkingen heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat het beroepsgeheim van de arts preva-
leert boven het opsporingsbelang van politie en justi
tie. Dergelijke uitspraken leiden vaak tot veel pu-
blieke en soms ook politieke discussie. Met name de 
beschikking met betrekking tot het baby'tje van tien 
maanden dat overleed (HR 26 mei 2009) heeft geleid 
tot veel discussie op bij voorbeeld de website van NRC 
Handelsblad. Er blijkt veel onbegrip te bestaan. Hoe 
kan de Hoge Raad tot dit oordeel komen, terwijl 
de ouders toestemming hebben gegeven om het 
medisch dossier aan justitie te verstrekken? En het 
ziekenhuis had toch zelf al een melding gedaan 
bij het Anoniem Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK)? Wie 'A' zegt moet ook 'B' zeggen. Bij de zaak 
waarbij de officier van justitie NAW-gegevens vor-
derde van een ziekenhuislaboratorium (HR 3 maart 
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2009) speelden dergelijke omstandigheden niet 
maar kan de vraag gesteld worden hoe erg het is dat 
politie en justitie die NAW-gegevens krijgen. Ze vra-
gen immers niet om labuitslagen? Namen en adres-
sen zijn toch geen medische gegevens? 

Volgens vaste jurisprudentie1 is het kader waarbin-
nen dit soort zaken beoordeeld moet worden het 
volgende: ingevolge artikel 98 lid 1 Wetboek van 
StrafVordering (Sv) mogen bij personen met een 
bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 
218 Sv zonder hun toestemming brieven of andere 
geschriften die onder hun geheimhouding vallen, 
niet in beslag worden genomen. Wei mogen, 00k 
zonder hun toestemming, brieven of geschriften die 
voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het 
begaan daarvan hebben gediend in beslag worden 
genomen.2 Het verschoningsrecht van, onder meer, 
de arts is echter niet absoluut. In zeer uitzonderlijke 
omstandigheden moet het belang dat de waarheid 
aan het licht komt prevaleren boven het verscho
ningsrecht. De beantwoording van de vraag welke 
omstandigheden als 'zeer uitzonderlijk' moeten wor
den aangemerkt, is niet in een algemene regel samen 
te vatten. Daarbij geldt voorts dat indien het belang 
van de waarheidsvinding dientte prevaleren, die 
inbreuk op het verschoningsrecht niet verder mag 
gaan dan strikt nodig is voor het aan het licht bren-
gen van de waarheid van het desbetreffende feit.3 De 
Minister van Justitie heeft onlangs bij de beantwoor
ding van Kamervragen omtrent de 'Parnassia-zaak'4 

deze uitgangspunten nogmaals uiteengezet.5 

In 19856 werd voor het eerst over 'zeer uitzonderlijke 
gevallen' gesproken waarin het belang dat de waar
heid aan het licht komt moet prevaleren boven het 
belang dat het ambtsgeheim bewaard blijft. In die 
kwestie werd een notaris verhoord in het kader van 

een surseanceprocedure. Het ging dus niet om een 
strafzaak en de notaris was geen verdachte. De ver-
klaring van de notaris was alleen van belang om uit te 
maken welke crediteuren bij liquidatie recht hadden 
op de opbrengst van bepaalde activa. Het gerechtshof 
oordeelde dat van zeer uitzonderlijke gevallen geen 
sprake was, hetgeen door de Hoge Raad werd beves-
tigd. Dertien jaar later was het wel raak.7 Bij een advo-
caat waren geschriften in beslag genomen. Daartegen 
voerde de advocaat een zogenaamde beklagproce-
dure. De rechtbank verklaarde het beklag ongegrond, 
waarna de advocaat beroep in cassatie aantekende.8 

De Hoge Raad volgde de rechtbank. De advocaat 
werd van ernstige misdrijven verdacht waarbij, 
indien die verdenking op juistheid bemstte, de klager 
als advocaat betrokken was bij een criminele organi-
satie die zich schuldig leek te maken aan valsheid in 
geschrifte, oplichting, verduistering en heling. Daar
bij maakte de advocaat bovendien misbruik van zijn 
positie als advocaat. De Hoge Raad beaamde dat het 
hier om zeer uitzonderlijke omstandigheden ging. 
De enkele omstandigheid dat een advocaat als ver
dachte wordt aangemerkt is in ieder geval niet toerei-
kend om het verschoningsrecht te doorbreken. Dat 
kan echter anders zijn bij een verdenking van een 
ernstig strafbaar feit, zoals hier aan de orde, aldus de 
Hoge Raad. "Consiglieri horen zich niet te kunnen 
verschuilen achter het verschoningsrecht" aldus 
Buruma. En het verweer "He made me an offer I 
could not refuse" zal een rechter niet op andere 
gedachten brengen.9 

Hoe zit het dan met het verschoningsrecht van 
corrupte medici? Ook dat mag doorbroken worden 
ten gunste van de waarheidsvinding. Dat gold in 
ieder geval voor het verschoningsrecht van een apo-
theker die verdacht werd van onder meer valsheid in 
geschrifte, bedrog en het handelen in strijd met de 
Wet tarieven gezondheidszorg.10 "De samenleving 

1. Zie onder meer HR1 maart 1985, NJ 1986/173; HR 30 no-
vember 1999, NJ 2002/438; HR 29 juni 2004, N] 2005/273; 
HR 9 mei 2006, NJ 2006/622. 
2. Het oordeel omtrent de vraag of brieven of geschriften 
object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken, komt 
in beginsel toe aan de verschoningsgerechtigde en dit oor
deel moet worden geeerbiedigd door politie en justitie, ten-
zij er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat dit 
standpuntonjuist is. Ziebijvoorbeeld HR29 maart 1994, Nj 
1994/537; HR 30 november 1999, NJ 2002/438; HR 12 febru-
ari 2002, NJ 2002/439. 

3. HR 29 mei 2009, r.o. 2.3. 
4. TvGR 2009/17. 

5. AanhangselHandelingen II2008/09, nr. 2061 en 2062. 
6. HR 1 maart 1985, NJ 1986/173. 
7. HR30 november 1999,NJ2002/438 (m.nt. Y.Buruma). 
8. Een soortgelijke procedure is gevoerd door het zieken-
huis in de zaak van 26 mei 2009. Doorgaans worden de 
stukken die - onder protest - in beslag worden genomen in 
gesloten envelop door de rechter-commissaris bewaard in 
afwachting van de beklagprocedure. Het ziekenhuis was zo 
verstandig deze stukken eerst door een notaris te laten ver-
zegelen. 
9. Vrij naar de klassieke oneliner van Al Pacino in The God
father. 
10. HR 27 mei 2008, NJ 2008/407 (m.nt.J. Legemaate). 

Tijdschrift voorGezondheidsrecht 6-Oktober, 2009 www.gezondheidsrecht.bsl.nl 497 

http://www.gezondheidsrecht.bsl.nl


moet kunnen vertrouwen op de onkreukbaarheid 
van de stand der apothekers wegens hun prominente 
rol bij de geneesmiddelenvoorziening", aldus de 
rechtbank. De officier van justitie mocht de medica-
tielijsten en recepten in beslag nemen, aldus ook de 
Hoge Raad. Verschil met de vorige zaak is wel dat 
deze medicatielijsten en recepten informatie bevat-
ten van onschuldige patienten, terwijl de informatie 
die de consigliere onder zich had met name betrek-
king had op zip 'partners in crime'. Legemaate 
bespreekt dit onderscheid in zijn noot die gepubli-
ceerd is bij de apotheker-beschikking. 

Ook wanneer de 'onkreukbaarheid' van de ver-
schoningsgerechtigde niet aan de orde is maar hij wel 
verdachte is, kan het verschoningsrecht opzij wor-
den gezet. Inmiddels is duidelijk dat een arts die 
wordt verdacht van dood door schuld omdat een 
patient mogelijk door zijn toedoen of nalatigheid is 
overleden waarschijnlijk niet met succes een beroep 
op zijn verschoningrecht kan doen wanneer het 
medisch dossier in beslag is genomen.11 In de betref-
fende zaak speelde overigens ook de veronderstelde 
toestemming van de patiente om haar medisch dos
sier aan het OM te geven een rol, waarover hierna 
meer. 

Tot zover de situaties waarbij de geheimhouder 
zelf verdachte is. Overigens wil ik hierbij aantekenen 
dat er voor moet worden gewaakt dat aan de hand 
van deze jurisprudentie een 'algemene regel' wordt 
uitgezet ('de arts die zelf verdacht is moet zijn ver
schoningsrecht doorbreken'). Immers, kwesties als 
deze laten zich nu juist niet in een algemene regel 
vatten, zoals de Hoge Raad ook al herhaaldelijk heeft 
uitgemaakt. 

In de recente beschikkingen die ik hier annoteer, 
waren de hulpverleners geen verdachten. Hoewel het 
verschoningsrecht in deze beschikkingen overeind 
bleef, is dat in het verleden niet altijd zo geweest als 
de geheimhoudergeen verdachte was.12 In een zaak 
waarbij aangifte was gedaan van seksueel misbruik 
tussen kinderen onderling dat binnen een acade-
misch centrum voor kinder- en jeudgpsychiatrie zou 
hebben plaatsgevonden, had het OMbehoefte aan 
naam- en adresgegevens van de vermoedelijke 
daders. Voor een uitvoerige opsomming van de fac-

toren die leidden tot de conclusie dat van zeer uitzon-
derlijke omstandigheden sprake was, verwijs ik naar 
r.o. 5.5 van de beschikking. 

Twee factoren noem ik wel: zo kreeg het zieken-
huis een verhulde sneer, het ging immers om feiten 
die patienten in het ziekenhuis zouden hebben 
begaan tegenover een eveneens opgenomen en dus 
aan hun zorg toevertrouwde medepatient. "Er is iets 
mis als seksueel geweld tegen medepatienten door de 
psychiater begripvol met de mantel van het verscho
ningsrecht wordt afgedekt", aldus Knigge. Ik zou dit 
willen nuanceren: de vraag hoe serieus de verdenkin-
gen zijn, moet daarbij wel meegewogen worden. Een 
enkele aangifte, zes jaar nadat het seksueel misbruik 
zou hebben plaatsgevonden, zoals hier aan de orde, 
lijkt mij wat mager. In het verlengde hiervan lag een 
tweede (nieuwe factor) die een rol speelde: ouders 
moeten zich "vrijelijk en zonder vrees voor het weg-
vallen van de (strafrechtelijke) bescherming voor 
hun kind tot een arts kunnen wenden en hun kind in 
een inrichting moeten kunnen laten opnemen". 
Vrijelijk en zonder vrees tot een arts wenden ... dat 
was toch het argument ten faveure van het verscho
ningsrecht? Inderdaad, de Hoge Raad plaatste hier 
tegenover het maatschappelijkbelang dat mensen 
zich zonder vrees voor openbaarmaking van hun 
geheimen tot een arts moeten kunnen wenden, een 
ander maatschappelijkbelang dat zelfs zwaarder leek 
te moeten wegen. En daarmee leek de toon gezet: een 
goede zorgverlener werkt mee aan justitieel onder-
zoeknaar strafbare feiten. Overigens heeft het OM 
vervolgens niets meer gedaan met de namen en 
adressen van de vermeende daders. 

De zaak Savanna13 leek dan ook een uitgemaakte 
zaak. Ook hier ging het om zeer ernstige misdrijven 
die niet met de mantel van het verschoningsrecht 
mogen worden afgedekt. Verdachte was de gezins-
voogdes van Bureau Jeugdzorg en het dossier van 
een consultatiebureau werd in beslag genomen. De 
rechtbank wees het beklag van het consultatiebureau 
af De Hoge Raad oordeelde anders. Het consultatie
bureau had voorgesteld het dossier te verstrekken 
aan een onafhankelijke arts die een samenvattende 
rapportage zou kunnen maken en/of specifieke vra-
gen zou kunnen beantwoorden, zodat de privacy-
belangen van de betrokkenen niet meer zouden wor-

11. HR 21 oktober 2008, NJ 200S/630 (m.nt. J. Legemaate). 

12. HR 29 juni 2004, Nj2005/273 (m.nt. G. Knigge). 

13. HR 9 mei 2006, Nj 2006/622 (m.nt. J. de Boer). 
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den geschaad dan strikt noodzakelijk. Op grond 
daarvan kwam de Hoge Raad tot de slotsom dat de 
rechtbank er onvoldoende blijk van had gegeven te 
hebben onderzocht of de relevantegegevens niet op 
een andere wijze konden word en verkregen. Had net 
consultatiebureau dit voorstel niet gedaan, dan was 
het verschoningsrecht mogelijk niet overeind geble-
ven, gezien HR 29 juni 2004. 

Met debeschikkingen van 26 mei en 3 maart 2009 
lijkt de Hoge Raad de lijntjes weer wat strakker aan te 
trekken. Ondanks de conclusie van de Procureur-
Generaal bij HR 26 mei 2009, die in lijn met de hier-
boven aangehaalde jurisprudentie van mening is dat 
het verschoningsrecht opzij gezet moet worden, oor-
deelt de Hoge Raad, met de rechtbank, dat het ver
schoningsrecht overeind moet blijven. De casus was 
als volgt: een baby'tje dat bij een zwangerschap van 
32 weken werd geboren had een broze gezondheid. 
Zijn korte leventje had hij meer in dan buiten het 
ziekenhuis doorgebracht. Hij had regelmatig last van 
flauwtes of wegrakingen, zowel in aanwezigheid van 
de moeder als in aanwezigheid van anderen. In de 
beschikking worden deze aangeduid als 'incidenten' 
hetgeen toch een wat minder neutrale lading heeft, 
zeker als daarbij wordt vermeld dat daarbij alleen de 
moeder aanwezig was. De oorzaak van de flauwtes 
kon niet worden gevonden. Op enig moment heeft 
het ziekenhuis het kindje (en de moeder) zowel 
zichtbaar als heimelijkgefilmd.14 Deze films vorm-
den geen aanleiding voor het ziekenhuis om in te 
grijpen. Een ander ziekenhuis deed hetzelfde, 00k 
daar zou niets verdachts gefilmd zijn. Uiteindelijk is 
het kindje naar huis gegaan, waar het twee weken 
later overleed. De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. 

Rechtbank en Hoge Raad oordeelden dat geen 
sprake was van 'zeer uitzonderlijke omstandighe-
den'. Daarbij wordt ten faveure van het opsporings-
belang meegewogen dat het om een verdenking van 
zeer ernstige delicten gaat, om een grote hoeveelheid 
privacygevoelige informatie (hetgeen mijns inziens 
juist ten faveure van het verschoningsrecht zou moe-
ten meewegen) en dat de veiligheid van de andere 

twee kinderen in het geding zou kunnen zijn (wat 
toch moeilijkaannemelijkis aangezien dieinmiddels 
uit huis waren geplaatst). In het voordeel van het ver
schoningsrecht werd meegewogen dat het zieken
huis geen verdachte was en dat het ziekenhuis had 
aangeboden het medisch dossier te laten inzien door 
de patholoog-anatoom van het Nederlands Foren-
sisch Instituut. 

De rechtbank liet, volgens de Hoge Raad, niet 
meewegen dat het ziekenhuis een melding bij het 
AMK had gedaan, naar verluid om wat ondersteu-
ning thuis tebewerkstelligen. Als dat inderdaad de 
enige reden was, had het ziekenhuis die melding wel-
licht beter achterwege kunnen laten. Het AMK is 
immers onderdeel van Bureau Jeugdzorg en heeft 
onder meer als taak het in kennis stellen van justitiele 
autoriteiten van kindermishandeling of een vermoe-
den daarvan, indien het belang van de minderjarige 
dan wel de ernst van de situatie waar de melding 
betrekking op heeft daartoe aanleiding geeft.15 De 
definitie van kindermishandeling impliceert 00k dat 
er wel wat aan de hand moet zijn wil een melding 
gerechtvaardigd zijn.16 Het AMK kan zeker, op ano-
nieme basis, geconsulteerd worden voor overleg en 
advies. De Meldcode kindermishandeling van de 
KNMG gaat uit van 'spreken, tenzij'.17 Deze code stelt 
verder dat iedere arts over actuele kennis over de risi-
cofactoren voor en signalen van kindermishandeling 
beschikt en in staat is om deze te herkennen. Maar 
dat betekent niet dat ieder 'niet-pluis'-gevoel terstond 
gemeld moet worden. Als een melding wordt gedaan 
moet de arts er rekening mee houden dat strafrechte-
lijk onderzoek kan volgen, gezien voornoemde taak 
van het AMK. 

Maar 00k als een ziekenhuis serieuze aanwijzin-
gen heeft voor kindermishandeling en een AMK mel
ding doet, dan nog brengt dat niet mee dat het de arts 
niet vrij staat om zich in een beklagprocedure op 
zijn verschoningsrecht te beroepen, aldus de Hoge 
Raad.18 De Procureur-Generaal is een andere mening 
toegedaan die er, heel kort samengevat, op neer komt 
dat wie 'A' zegt 00k 'B' moet zeggen. Hij miskent 

14. De vraag of het ziekenhuis dat mocht doen is op zich 
00k interessant voor een noot maar laat ik hier buiten 
beschouwing. 
15. Art. 11 lid 1 sub d Wet op de jeugdzorg (WJZ). 
16. Art. 1 sub m: "elke vorm van voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychi-
sche of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhanke-

lijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te wor
den berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 
psychisch letsel". 
17. Voor een heldere samenvatting van de Meldcode inzake 
Kindermishandeling van de KNMG verwijs ik graag naar de 
noot van mr. E.W.M. Meulemans onder TvGR 2009/16. 
18. Zie 00k art. 11 van de meldcode. 
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daarmee dat een melding bij het AMK een preventief 
karakter heeft. Hoe cru het ook klinkt: als een kind is 
overleden, kan het AMK ook niets meer voor hem of 
haar doen. Dan is niet vanzelfsprekend dat de melder 
ook meewerkt aan de vervolging van de ouder. Het 
kind wordt daar immers niet meer mee geholpen.19 

En hoe zit het dan met de toestemming die de 
ouders hadden gegeven aan het ziekenhuis om de 
dossiers aan justitie te verstrekken? Allereerst kan het 
geen kwaad ervoor beducht te zijn dat die toestem
ming in een dergelijke situatie wel eens niet zo vrij-
willig zou kunnen zijn gegeven. Verder rijst de juridi-
sche vraag of de ouders nog wel als wettelijk verte-
genwoordigers zijn aan te merken van een overleden 
kind. Voorts werd al in 198520 gewaarschuwd voor 
een 'silence signicatif. Als de toestemming van de 
verdachte een rol gaat spelen, zal er wel wat aan de 
hand zijn wanneer de verdachte geen toestemming 
geeft en de arts zwijgt.21 Maar de belangrijkste reden 
is uiteraard dat het verschoningsrecht zijn grondslag 
vindt in het algemene maatschappelijke belang dat 
men zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarma-
king van het aan hem toevertrouwde tot de verscho-
ningsgerechtigde als vertrouwenspersoon kan wen-
den.22 Patienten moeten het vertrouwen hebben dat 
hun geheim veilig is bij de arts, ook als zij, eventueel 
onder druk, of zonder de consequenties goed te kun
nen overzien, toestemming geven tot openbaarma-
king. Wellicht ligt dit daarom anders wanneer de arts 
zelf verdachte is, zoals de Hoge Raad besliste in de 
zaak van het Rotterdamse ziekenhuis waarvan de 
arts werd verdacht van dood door schuld.23 Al ben ik 
van mening dat het niet zuiver is dat de veronder-
stelde toestemming van de overleden patiente in die 
zaak moest worden meegewogen. Ook niet-ver-
dachte patienten of nabestaanden kunnen onder 
druk worden gezet om toestemming te geven of 
kunnen daar wellicht degevolgen onvoldoende 
van overzien. 

En dan die andere beschikking van de Hoge Raad 
van 3 maart 2009. Hoe erg is het nou om namen en 
adressen aan politie en justitie te verstrekken als daar

mee een moord kan worden opgelost? Die vraag 
kwam ook aan de orde in de zaak van het ziekenhuis 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook daar ging het 
alleen om namen en adressen.24 De Advocaat-
Generaal meende dat het enkele feit dat iemand 
patient van een arts is niet zonder meer een gegeven 
is dat de arts in zijn vertrouwensrelatie met de patient 
bekend is geworden. Er moet volgens hem sprake 
zijn van een verband tussen het strafbare feit en de 
vereiste medische hulp. Voor deze redenering heeft 
de AG de handen bij de Hoge Raad echter niet op 
elkaar gekregen. Mede op grond van de wets-
geschiedenis bij artikel n6nd Sv en artikel 16 Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp)25 kwamen 
rechtbank en Hoge Raad tot de conclusie dat uit de 
identiteitsgegevens van personen die zich voor enige 
vorm van medische hulp of informatie bij een zie
kenhuis hebben gemeld, indirect informatie over de 
gezondheid van debetreffende personen kan worden 
afgeleid en daarom gegevens zijn betreffende de 
gezondheid. Deze gegevens mogen dus niet worden 
gevorderd. 

In dit verband is een uitspraakvan het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP) van 9 mei 
200626 relevant. Een ziekenhuis vroeg zich af of 
afspraakgegevens ook 'persoonsgegevens betref
fende de gezondheid' als bedoeld in artikel 16 Wbp 
zijn. Deze gegevens zeggen immers niets over de 
gezondheidssituatie van de patient? Het CBPgaf 
aan dat het begrip 'persoonsgegevens betreffende 
iemands gezondheid' een ruime strekking heeft. 
Tussen afspraakgegevens van een ziekenhuis en de 
gezondheid van een persoon bestaat een significante 
correlatie. 

Ook voor andergevoelige persoonsgegevens 
geldt de uitzondering van artikel n6nd. Zo ving de 
Ovj ook bot toen hij vroeg om aan de hand van bar
codes van de gebruikers van het tourniquetsysteem 
van een aantal metrostations in Rotterdam de NAW-
gegevens en foto's te verstrekken. De Rechtbank 
Rotterdam oordeelde27 dat een foto een persoons-

19. ZieookHR 9 mei 2006, N]2006/622, Middel I, onder 11 
en 12. 

20. Zienoot 6. 
21. Zie ook de noot onder HR 2 oktober 1990, NJ1991/124. 
22. HR 2 oktober 1990, r.o. 6.2. 
23. HR 21 oktober 2008, NJ 2008/630. 
24. Zie noot n. 
25. Dat artikel verbiedt het verwerken van gevoelige gege

vens, waaronder die betreffende iemands gezondheid, 
behoudens het elders in de Wbp bepaalde. 
26. CBP 9 mei 2006, Z2005-1372, in:T.E. van Dijke.a. (red.), 
Uitsprakenbuniel Wet beschermingpersoonsgegewns, Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2009, p. 368-369. 
27. Rb. Rotterdam 2 juni 2008, in:T.E. van Dijk e.a. (red.), 
Uitsprakenbundel Wetbeschermingpersoonsgegevens, Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2009, p. 364-366. 
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gegeven betreffende iemands ras is en dus ook een 
gevoelig persoonsgegeven. De foto's moesten wor-
den teruggegeven. 

Het doorbreken van het verschoningsrecht in straf-
zaken zal degemoederen waarschijnlijkblijven 
bezighouden. En dat kan ook niet anders aangezien 
het gaat om twee grote belangen die met elkaar in 
botsing komen: het privacybelang en het belang van 
de waarheidsvinding. Voorop staat nog steeds dat 
dergelijke kwesties niet in algemene regels zijn te 
vatten. Maar de door mij besproken beschikkingen 
hebben wel bijgedragen aan de bevestiging van een 

aantal belangrijke uitgangspunten die in een indivi-
dueel geval meegewogen kunnen worden: een mel
ding bij het AMK betekent niet per definitie dat de 
arts die gemeld heeft ook moet meewerken aan straf-
rechtelijk onderzoek, toestemming tot openbaarma-
king van ouders betekent niet zonder meer dat het 
verschoningsrecht doorbroken moet worden en 
namen en adressen zijn net zo geheim als diagnoses 
en laboratoriumuitslagen. 

Mr. S.F. Tiems28 

28. Simona Tiems is advocaat bij Van Benthem & Keulen 
Advocaten & Notariaat te Utrecht. 
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