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• Slides vormen notitie over ontwerp-Wzl 

• Invalshoek: life sciences bedrijven en hun eventuele partners 

• Eerste inschatting: behoefte aan aanvullende regeling m.b.t. 
lichaamsmateriaal, ontwerp-Wzl geeft enige duidelijkheid maar 

doelstellingen nog niet bereikt 

• Reactie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen i.h.k.v. 
internetconsultatie lijkt wenselijk 

 

Opzet 



• Input nodig voor internetconsultatie, specifieke vragen aan 
leden (vragen zijn opgenomen in deze slides + vragenlijst) 

• Verzoek beantwoording vragen 

– Coördinatie input vanuit VIG 

– Uiterlijk donderdag 15 juni 2017 (i.v.m. einde consultatie op 
23 juni 2017) 

 

Verzoek aan leden 



• Relevantie voor life sciences sector 

• Aanleiding, voorgeschiedenis, wetgevingsproces 

• Opzet Wzl 

• Doelstelling Wzl 

• Belangrijkste (aandachts)punten, vragen 

 

 

 

 

Inhoud 



• Lichaamsmateriaal voor transplantatiedoeleinden 

• Gebruik zonder toestemming voor strafvorderlijke doeleinden 

• Overgangsrecht 

• Wijzigingen andere wetgeving 

Hierna niet besproken 



• Overgebleven van diagnostiek of behandeling  

• Extra afgenomen bij diagnostiek, behandeling of medisch-
wetenschappelijk onderzoek 

• Speciaal afgenomen bij patiënten of vrijwilligers 

• Door donor zelf ter beschikking gesteld, zonder betrokkenheid 
hulpverlener (bijv. wangslijmvlies, haar, urine, feces)  

Hoe komt lichaamsmateriaal ter beschikking? 



• Biobanken, weefselarchieven van bedrijven zelf of partners, zie bijv. 
Parelsnoerinitiatief, HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank (HOP) 

• Samples afgenomen i.h.k.v. klinisch onderzoek  

• Diagnostische tests i.v.m. targeted therapies/personalized medicine 

• Bloed/plasma assays t.b.v. farmaceutische en biomedische analyse 

• Weefselkweken als alternatief voor dierproeven 

• Ontwikkeling geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMPs), 
bijv. CAR T-Cell Therapy, TCR Gene Therapy 

• Biotechnologische producten vervaardigd van levend menselijk 
materiaal, zoals weefselkweken en stamcellijnen (bijv. Organoids) 

• (Octrooi)bescherming biotechnologische uitvindingen: Richtlijn 98/44 

Waarom relevant voor life sciences sector? Voorbeelden: 

http://parelsnoer.org/page/nl/
http://www.hovon.nl/werkgroepen/technische-commissies/hovon-pathologie-faciliteit-en-biobank-hop.html
http://hub4organoids.eu/organoid-technology/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&qid=1445417787005&from=NL


• Discussie Wzl loopt al sinds 1996 

• Ontwikkelingen staan niet stil 

• Onbekendheid bij Nederlandse publiek dat lichaamsmateriaal 
bewaard wordt; blijkt behoefte aan informatie en zeggenschap 

• Bepalingen over bewaren en gebruik van menselijk materiaal 
verspreid over verschillende wetten en regelingen 

• Huidige stelsel van regelgeving blijkt in de praktijk niet 
voldoende 

• Onduidelijkheid m.b.t. bepaalde situaties 

Aanleiding  



• Consultatie gestart op 24 april 2017, eindigt op 23 juni 2017 

• Internetconsultatie betreft ambtelijk concept (ontwerp) 

• Reactie mogelijk op alle onderdelen van de ontwerpregeling 

• Reacties worden in principe gepubliceerd (met toestemming 

inzender) 

 

Internetconsultatie Wzl 
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Wetgevingsproces 



• Wzl is een nationale regeling 

• Nog niet gereguleerd door EU-wetgever, betreft dus geen 
implementatie EU-richtlijn 

• Verdedigbaar dat lichaamsmateriaal kan worden gezien als 

“goed” in de zin van art. 34 VWEU 

• Wzl kan mogelijk worden gezien als maatregel van gelijke 
werking 

• Toetsing aan art. 34 - 36 VWEU 

 

Betreft geen implementatie van EU-regelgeving 



• Aanvullende nationale regels, creëren meer duidelijkheid, 
tegengaan ongewenst gebruik lichaamsmateriaal 

• Versterken autonomie en zeggenschap donor  

• Voorkomen onnodige belemmeringen voor wetenschappelijk 

gebruik 

• Wegnemen onnodige belemmeringen voor andere 
toepassingen met maatschappelijk belang, zoals ontwikkeling 
geneesmiddelen, medische producten 

Doelstellingen Wzl 



• Art. 1: Definities 

• Art. 2: Reikwijdte 

• Art. 3: Algemene vereisten afnemen, bewaren en gebruiken 

• Art. 4: Verboden gebruik 

• Art. 5: Non-commercialiteitsbeginsel (donor) 

• Art. 6 - 10: Algemene verplichtingen beheerder, o.a. 
informatieverplichtingen, vernietigen, overdracht 

 

Opzet Wzl 



• Art. 11 - 17: Zeggenschap over lichaamsmateriaal dat bij leven 
wordt afgenomen, o.a. beslissingsbevoegdheid donor, 
beoordeling voorstel door bevoegde commissie (METC), 
toestemming, administratieve verplichtingen beheerder 

• Art. 18 - 19: Zeggenschap over lichaamsmateriaal dat na 
overlijden wordt afgenomen 

• Art. 20: Wetenschappelijk medisch- of biologisch-
wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal, positief 
oordeel bevoegde commissie onderzoeksprotocol 

• Art. 21 - 23: Handhaving en toezicht 

• Art. 24 - 36: Overgangs-, wijzigings- en slotbepalingen 

 

Opzet Wzl II  



• “Menselijk materiaal afkomstig van een donor”, d.w.z. materiaal 
dat het lichaam zelf heeft geproduceerd, bijv. bind- of 
spierweefsel, bloed(plasma), huidschilfers, slijmvlies, stukjes 
bot, speeksel, haren, nagels, urine, feces 

• Memorie van Toelichting (MvT): menselijk materiaal dat niet 
(meer) gebruikt wordt voor de diagnostiek of de behandeling 
van degene van wie het afkomstig is 

• Wijkt af van definitie “lichaamsmateriaal” uit Wet veiligheid en 
kwaliteit lichaamsmateriaal (art. 1 lid 1 onder b Wvkl) 

• MvT: “Wvkl dient ander doel” 

Lichaamsmateriaal  



• Lichaam is drager van genetische en andere 
persoonsinformatie en in die zin verbonden met persoon van 
wie het afkomstig is  persoonlijkheidsrechten 

• Grondrecht op menselijke integriteit (vgl. art. 10 en 11 GW, art. 

8 EVRM, art. 3 en 7 Handvest EU) 

• Eigendom en zeggenschap vallen niet altijd samen 

• Bijv. beheerder biobank is eigenaar materialen in biobank, 
maar donoren hebben zeggenschap m.b.t. hun materialen 

Lichaamsmateriaal - zeggenschap 



• Identificeer steeds alle individuele handelingen in de keten van 
activiteiten + land waar handeling(en) plaatsvindt + land waar 
de betrokkenen (donor/beslissingsbevoegde, beheerder en 
gebruiker) zich bevinden 

• Het is mogelijk dat op één handeling behalve Wzl ook andere 
wetten/regels (incl. zelfregulering) van toepassing zijn 

• Het is mogelijk dat op één handeling zowel Nederlandse als 
buitenlandse regelgeving van toepassing is 

 

 

Aandachtspunten werkingssfeer/reikwijdte Wzl 



• Afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen 

• Van lichaamsmateriaal dat is verkregen i.v.m. “handelingen op 
het gebied van de geneeskunst” (vgl. art. 7:446 lid 2 BW), 

• Waarvan het gebruik: 

– Niet langer wordt beoogd voor actuele diagnostiek of 
geneeskundige behandeling van de donor, of 

– Is beoogd voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek 
of geneeskundige behandeling van de donor 

 

Art. 2: Reikwijdte Wzl 



• Opsomming handelingen: afnemen, bewaren, verstrekken, 
gebruiken en vernietigen 

• Afnemen: is ook het op verzoek ter beschikking doen komen 
van lichaamsmateriaal door de donor (art. 1 lid 2 Wzl) 

• Geen definities van bewaren, verstrekken, gebruiken en 
vernietigen 

• Verstrekken = overdragen? (vgl. art. 10 Wzl) 

• Vragen: Zinvol/nodig om andere handelingen ook te 
noemen/specificeren, zoals aanbieden, verzamelen, bewerken, 
afleveren, invoeren, uitvoeren? 

Art. 2: Reikwijdte Wzl II 



• Tekst art. 2 Wzl m.b.t. reikwijdte onvoldoende duidelijk  

 

• Art. 2 lid 2: “Deze wet is niet van toepassing op lichaamsmateriaal 
voor zover daarop regels van toepassing zijn, gesteld bij of 

krachtens de volgende wetten of in de op grond van deze wetten 
goedgekeurde protocollen (…)” 

• Art. 2 lid 3: “Deze wet is niet van toepassing op lichaamsmateriaal 
dat is afgenomen of wordt bewaard op grond van (…)” 

• Verhouding tot wetgeving die niet in art. 2 Wzl wordt genoemd? 

Art. 2: Verhouding Wzl – andere wet- en regelgeving 



• Art. 2 lid 2 verwijst niet naar specifieke handelingen (bijv. 
“afnemen”, “bewaren”) en somt een aantal wetten op: 

– Wet op de orgaandonatie, Wet inzake bloedvoorziening, 
Embryowet, Wet foetaal weefsel, Wet bijzondere medische 

verrichtingen, WMO en Clinical Trial Verordening (Verordening 
536/2014), Wet publieke gezondheid, Wet op de lijkbezorging 

• MvT: opsomming betreft wettelijke regelingen met een algemene of 
specifieke gezondheids- of medisch-ethische doelstelling               
 Wzl heeft aanvullende werking  

• Vraag: Wet op het bevolkingsonderzoek niet genoemd, toevoegen? 

Art. 2: Verhouding Wzl – andere volksgezondheidswetgeving II 



• Art. 2 lid 3 verwijst naar specifieke handelingen, maar noemt alleen 
handelingen “afnemen” en “bewaren”, opsomming wetten 

• MvT: opsomming betreft wetgeving met een geheel ander doel, 
zoals opsporing en vervolging van strafbare feiten, bepaling van 

afstammingsrelaties, octrooien  Wzl niet van toepassing 

• Vraag: Handelingen verstrekken, gebruiken, vernietigen en/of 
andere handelingen toevoegen aan lid 3? 

• Vraag: Is een uitzondering m.b.t. Rijksoctrooiwet 1995 wenselijk 
gelet op Richtlijn 98/44 en informatieverplichtingen m.b.t. 
commercieel gebruik (art. 6 lid 1 Wzl)? 

Art. 2: Verhouding Wzl – andere volksgezondheidswetgeving III 



• Art. 2 Wzl noemt niet: Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal (Wvkl), Wet op de medische hulpmiddelen 
(Wmh), Geneesmiddelenwet (Gnw), Wet op het 
bevolkingsonderzoek 

• MvT: Wzl onverkort van toepassing op lichaamsmateriaal dat 
onder regime Wvkl, Wmh of Gnw valt (d.w.z. én-én) 

 

• Vraag: Is het wenselijk om te verzoeken om verduidelijking 
werkingssfeer Wzl + formulering art. 2 Wzl? 

Art. 2: Verhouding Wzl – andere volksgezondheidswetgeving II 



• Lichaamsmateriaal “bron van persoonsgegevens”  
• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 

2018 AVG (Verordening 2016/679) van toepassing op 
afnemen, bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal 

• Art. 8 Wzl: als materiaal bewaard wordt, maatregelen nemen 
om privacy te beschermen (beheerreglement) 

 

• Vragen: Wordt het bewaren en gebruiken van 
lichaamsmateriaal door de leden gezien als een verwerking 
van persoonsgegevens? En wordt daarbij onderscheid 
gemaakt tussen wel of niet herleidbaar lichaamsmateriaal? 

Verhouding met Wet bescherming persoonsgegevens / 

Algemene Verordening Gegevensbescherming? 



• Bepaalde activiteiten kunnen zowel in Nederland als in het 
buitenland plaatsvinden, bijv.: 

– Afnemen materiaal vindt plaats in Nederland, materiaal 
wordt in Zwitserland bewaard en verder gebruikt 

– Afnemen en bewaren materiaal vindt plaats in België, 
materiaal wordt door Belgische beheerder verstrekt aan 
bedrijf in Nederland voor verder gebruik 

• Welk recht is van toepassing?  

 

• Advies: verzoek om verduidelijking i.v.m. verplichtingen 
beheerder en gebruiker, maar ook i.v.m. handhaving door IGZ 
 

Rechtsmacht? 



• Overeenkomsten maar ook verschillen Gedragscode Goed 
Gebruik Federa 2011 

• Voorbeeld: o.g.v. Wzl toestemming vereist voor herleidbaar 
bewaren etc. anoniem-gecodeerd lichaamsmateriaal 

 

Verhouding zelfregulering? 



• Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek van toepassing 
op nWMO-onderzoeken met geneesmiddelen geïnitieerd en/of 
gefinancierd (met invloed op de inhoud en/of uitvoering van het 
onderzoek) door farmaceutische bedrijven 

 

• Vragen: Is samenloop Toetsingskader en Wzl mogelijk of 
denkbaar? Zo ja, wat zijn mogelijke knelpunten? 

 

Verhouding zelfregulering? II 

https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/
https://nwmostudies.nl/


• Ontwerp-Wzl besteedt geen aandacht aan WMA Declaration of 
Taipei on ethical considerations regarding health databases 
and biobanks 

• Overeenkomsten maar ook verschillen t.o.v. Declaration, bijv. 
informatieverplichtingen (zie ook hierna) 

• Compliance met Declaration mogelijk relevant i.v.m. 
beoordeling door METC (vgl. art. 13 en art. 20 Wzl) en 
octrooibescherming (Richtlijn 98/44) 

 

• Vraag: Wenselijk om aan te sluiten bij Declaration of Taipei? 
Op welke punten wel/niet? 

 

 

Verhouding zelfregulering? III 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/


• Donor: degene van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is  

• Beslissingsbevoegde: persoon die alleen of samen met een 
ander tijdens leven of na overlijden donor de zeggenschap 
uitoefent t.a.v. bewaren, gebruiken of vernietigen 

lichaamsmateriaal 

• Beheerder: (rechts)persoon die lichaamsmateriaal bewaart 

• Gebruiker: (rechts)persoon die verantwoordelijk is voor feitelijk 
gebruik lichaamsmateriaal 

• Bevoegde commissie: ingevolge art. 16 WMO erkende METC 

Betrokken actoren (definities art. 1 Wzl) 



Wzl gebaseerd op twee beginselen: 

• Donoren hebben zeggenschap over lichaamsmateriaal dat van 
hen afkomstig is 

• Terbeschikkingstelling van lichaamsmateriaal mag niet leiden 

tot geldelijk gewin voor donor (non-commercialiteitsbeginsel) 

 

Beginselen en uitgangspunten Wzl 



• Lichaamsmateriaal mag uitsluitend worden afgenomen, 
bewaard, verstrekt en gebruikt indien voldaan wordt aan 
bepaalde bij/krachtens Wzl 

• Titel bepaling sluit niet volledig aan bij inhoud art. 3 en rest 
Wzl; handeling “verstrekken” ontbreekt, evenals “vernietigen”  

• MvT: “In dit artikel wordt centraal de ingevolge dit wetsvoorstel 
strafrechtelijk te handhaven norm neergelegd.” Verwijzing naar 
art. 3 ontbreekt in art. 22 (strafrechtelijke handhaving) en 23 
(bestuursrechtelijke handhaving) 

 

• Vraag: aan de orde stellen in consultatie? 

Art. 3: Vereisten afnemen, bewaren en gebruiken  



• Geen absolute verboden op het gebruik van lichaamsmateriaal 
voor bepaalde doeleinden 

• Verboden om lichaamsmateriaal te gebruiken voor doeleinden 
die bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kunnen 

worden aangegeven 

• Moet gaan om gebruik van lichaamsmateriaal dat gezien de 
maatschappelijke, ethische of juridische aspecten ongewenst is 

• Voorhangprocedure AMvB; Kamer(s) kunnen aangeven dat 
wetgeving wenselijk is 

Art. 4: Verboden gebruik van lichaamsmateriaal 



• Beschikbaar stellen van lichaamsmateriaal als zodanig door 
donor mag niet leiden tot financieel gewin 

• Zie ook verankering non-commercialiteitsbeginsel in 
(EU)wetgeving m.b.t. orgaandonatie, bloed, menselijke 

weefsels & cellen, embryo’s en geslachtscellen 

• Wzl: niet toegestaan om vergoeding aan donor te geven die 
hoger is dan de kosten die i.v.m. terbeschikkingstelling zijn 
gemaakt 

• MvT: reiskosten, andere onkosten en gederfd loon 

  

Art. 5: Non-commercialiteitsbeginsel 



• Wzl legt bepaalde zorgplichten op aan beheerders en gebruikers  

• Zeggenschap donor impliceert dat beheerder materiaal moet kunnen 
traceren, d.w.z. in herleidbare – evt. gecodeerde – vorm 

• Definities actoren noemen niet alle handelingen waarvoor specifieke 
zorgplichten gelden 

• Onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is 

• Wzl regelt verder weinig over verhouding tussen beheerders en 
gebruikers, terwijl ze wel afhankelijk van elkaar zijn 

• Verkrijgen meer duidelijkheid relevant i.v.m. handhaving 

 

• Advies: aan de orde stellen in consultatie 

Algemene aandachtspunten zorgplichten actoren 



Bijvoorbeeld: 

• Is “beheerder” degene die lichaamsmateriaal feitelijk onder zich 
houdt of degene in wiens opdracht het lichaamsmateriaal wordt 
afgenomen, bewaard, etc. en die de gebruiksdoeleinden bepaalt? 

• Is “gebruiker” degene die het lichaamsmateriaal zelf feitelijk 
gebruikt, of degene die verantwoordelijk is voor het feitelijk 
gebruik? 

• MvT: beheerder zal bij een groot aantal activiteiten vaak niet zelf 
feitelijk betrokken zijn; moet o.g.v. zijn zorgplicht een zowel 
faciliterende als controlerende rol vervullen 

Algemene aandachtspunten zorgplichten actoren II 



• Definities en zorgplichten uit Wzl sluiten niet goed aan bij Wbp/AVG  

• Beheerder in de zin van Wzl kan verantwoordelijke zijn in de zin 

van Wbp/AVG, maar dat hoeft niet  

• Kan ook sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid 

beheerder en gebruiker 

• Passende bewerkers- of co-controllersovereenkomsten nodig 

 

• Vragen: Hoe wordt in de praktijk omgegaan met governance-

vraagstukken rondom lichaamsmateriaal? Wie is waarvoor 

verantwoordelijk? En hoe is dat nu uitgewerkt in overeenkomsten? 

Algemene aandachtspunten zorgplichten actoren III 



• Algemene informatieverplichtingen t.o.v. “een ieder” 
• Specifieke informatieverplichtingen t.o.v. donor 

• Bewaren 

• Vernietigen 

• Overdracht 

 

Algemene verplichtingen beheerder 



• “Voor een ieder toegankelijke en begrijpelijke informatie” 
• Over het afnemen, bewaren, gebruiken en vernietigen van 

lichaamsmateriaal 

• Waarvoor hij als beheerder optreedt of zal optreden 

• Minimumeisen waaraan informatie moet voldoen, méér mag 

Art. 6: Algemene informatieverplichtingen beheerder 



• Betreft ten minste informatie over: de soorten lichaamsmateriaal, 
de soorten gebruiksdoeleinden en mogelijke bestemmingen van 
evt. inkomsten uit gebruik materiaal resp. verkregen kennis, 
vervaardigde producten (commercieel gebruik) 

• En tenzij gebruik in herleidbare vorm is uitgesloten, ook 
informatie over: bescherming persoonlijke levenssfeer, uitoefenen 
zeggenschap en daarvoor nodige bereikbaarheidsgegevens 

• Indien lichaamsmateriaal bestemd voor toepassing op de mens 
eveneens informatie verstrekken zoals bedoeld in bijlage Richtlijn 
2004/23 (Tissues & Cells Directive) 

Art. 6: Algemene informatieverplichtingen beheerder II 



• MvT: informatie moet schriftelijk ter beschikking worden gesteld 

• “Begrijpelijk”?  
• MvT: “gemakkelijk te begrijpen” 
• Vgl. art. 6 lid 6 WMO: “De inlichtingen worden op zodanige wijze 

verstrekt dat redelijkerwijs zeker is dat de betrokkene deze naar 
haar inhoud heeft begrepen” 

• Vraag: Verduidelijking m.b.t. wijze informatieverstrekking + 
begrijpelijkheidseis wenselijk? Aanpassing model 
Proefpersoneninformatie (PIF) t.z.t. nodig? 

Art. 6: Algemene informatieverplichtingen beheerder III 



• Voorafgaand aan afname van lichaamsmateriaal 

• Dient beheerder ervoor zorg te dragen dat ten minste bepaalde 
schriftelijke informatie wordt verstrekt aan beslissingsbevoegde  

• Minimumeisen waaraan informatie moet voldoen, méér mag 

• Verstrekken schriftelijke informatie over ten minste: soorten 
lichaamsmateriaal, globale doeleinden, wijze van afname en 
belasting en evt. risico’s, bescherming persoonlijke levenssfeer, 
verzekering, intrekken toestemming 

• Passende informatieverstrekking aan donoren die geen 
beslissingsbevoegden zijn (“wijze die past bij 
bevattingsvermogen donor”) 
 

Art. 7: Informatieverstrekking voorafgaand aan afnemen 



• Zorgvuldig afstemmen met degene die afneemt welke informatie 
aan beslissingsbevoegde wordt verstrekt 

• Tevens noemen informatie ex art. 6 + beheerreglement art. 8? 

• Op welke wijze moet informatie ter beschikking worden gesteld? 
En hoe gedetailleerd?  

• Bepaling sluit niet (volledig) aan bij Declaration of Taipei; bijv. 
geen regeling m.b.t. “incidental findings”, commercieel gebruik 

• Eist niet dat de informatie begrijpelijk is  

• Verhouding tot Wbp/AVG onduidelijk 

• Vraag: Verduidelijking op deze punten wenselijk? 

 

Art. 7: Informatieverstrekking voorafgaand aan afnemen II 



• Op zodanige wijze bewaren dat de persoonlijke levenssfeer 
donor niet onevenredig wordt geschaad 

• Beheerder verantwoordelijk voor bewaren, o.b.v. bepaling kan 
dit feitelijk een ander zijn (is dat dan een “gebruiker”?) 

• Beheerder moet beheerreglement vaststellen m.b.t. ter 
beschikking stellen en bewaren lichaamsmateriaal, 
informatieverstrekking ter zake en bescherming persoonlijke 
levenssfeer, regels omtrent invulling aantal opgesomde 
bepalingen uit Wzl, wijze van bewaren en bewaartermijnen 

• Bewaartermijn kan eindig zijn, maar volgens MvT soms ook 
oneindig (biologisch medisch-wetenschappelijk onderzoek) 

Art. 8: Bewaren 



• Indien voor elk gebruik toestemming is geweigerd of 
ingetrokken, of toestemming nietig is 

• Na verstrijken van de bewaartermijn uit beheerreglement 

• Uitzonderingen vernietigingsplicht: (1) bewaren is noodzakelijk 
voor kwaliteitsbewaking i.v.m. diagnostiek of de behandeling 
waarbij het lichaamsmateriaal ter beschikking is gekomen;    
(2) toestemming voor het gebruik van lichaamsmateriaal voor 
geneeskundige doeleinden 

• Beheerders moeten jaarlijks nagaan of de bewaartermijn van 
opgeslagen materiaal verlopen is, om vervolgens dit materiaal 
te (laten) vernietigen (afspraken beheerder – gebruiker) 

 

Art. 9: Vernietigen van lichaamsmateriaal 



• Overdracht aan andere beheerder of gebruiker  
• Beheerder moet daarbij vermelden voor welke soorten en 

concrete doeleinden het lichaamsmateriaal/daarmee verband 
houdende gegevens mogen worden bewaard en gebruikt 

• Bijv. wel/niet toestemming donor voor gebruik voor 
commerciële doeleinden of voor een specifieke toepassing  

• Doel: bewaren en gebruiken van het materiaal na overdracht 
moet beperkt blijven tot hetgeen in overeenstemming is met de 
door de betrokkene uitgeoefende zeggenschap 

• Vragen: Zinvol/nodig om te verzoeken om meer duidelijkheid? 
Wenselijk om template Material Transfer Agreement te 
ontwikkelen? 

 

Art. 10: Verplichtingen bij overdracht lichaamsmateriaal 



• Non-commercialiteitsbeginsel in Wzl alleen toegepast op relatie 
tussen donor en ontvanger (beheerder/gebruiker) 

• Commerciële exploitatie van bewerkt lichaamsmateriaal lijkt 
o.b.v. ontwerp mogelijk, mits in overeenstemming met 

uitgeoefende zeggenschap donor 

 

• Vraag: Dient hierover meer duidelijkheid te worden verkregen? 

 

Art. 10: Verplichtingen bij overdracht 



• Wzl legt geen specifieke verplichtingen op aan gebruiker 

• MvT: gebruiker dient voor hem relevante bepalingen wet na te 
leven en medewerking te verlenen aan het ook door anderen 
kunnen naleven van de wet, bijv. 

• Assisteren bij informatieverstrekking door beheerders 

• Potentiële gebruiker die commercieel gebruik materiaal beoogt, 
dient ervoor te zorgen dat hiervoor expliciet toestemming is 
gegeven door donor  check patiënteninformatie! 

• Informatieverschaffing aan bevoegde commissie (METC) i.v.m. 
beoordeling of beoogde gebruik voldoet aan vereisten art. 20 
Wzl (medisch- of biologisch-wetenschappelijk onderzoek) 

Verplichtingen gebruiker? 



• Geen definitie van zeggenschap 

• HvJ EU: grondrecht op menselijke integriteit maakt deel uit van 
het recht van de EU en, op het gebied van de geneeskunde en 
de biologie, omvat het de vrije en geïnformeerde toestemming 

van de donor en de ontvanger (vgl. zaak C-377/98) 

 

Hoofdstuk 3: Zeggenschap 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46255&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46255&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46255&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467961


• Beslissingsbevoegde: persoon die toestemming kan geven, al 
dan niet in samenspraak met een ander 

• Art. 11 bepaalt welke persoon in welk geval als 
beslissingsbevoegde kan worden aangemerkt 

• Hangt af van leeftijd donor en de mate waarin iemand in staat 
is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake 

• Beslissingsbevoegde kan de donor zijn, maar 
plaatsvervangende toestemming indien donor minderjarig is, 
niet wilsbekwaam of reeds overleden, al dan niet samen met 
de donor (indien 12 jaar < donor < 16 jaar) 

 

Art. 11: Beslissingsbevoegdheid  



• Lichaamsmateriaal van een levende donor kan worden 
afgenomen indien  

• Afname mag niet meer dan een minimaal risico en een 
minimale belasting voor de donor met zich brengen en  

• Toestemming donor/beslissingsbevoegde vertegenwoordiger 

• Aanvullende beperking t.a.v. donoren < 12 jaar of die 
anderszins wilsonbekwaam zijn: afname slechts toegestaan 
voor medische of biologische onderzoeks- of 
onderwijsdoeleinden, of voor geneeskundige doeleinden 

Art. 12: Afnemen bij leven 



• Twee toetsingsmomenten door bevoegde commissie: 

– Voorstel om lichaamsmateriaal speciaal af te nemen om 
daarmee op een later moment wetenschappelijk onderzoek 
te kunnen verrichten, terwijl er ten tijde van het afnemen nog 

slechts sprake is van een globaal onderzoeksdoel (art. 13) 

– Uitgewerkt voorstel voor een medisch- of biologisch-
wetenschappelijk onderzoek met reeds beschikbaar 
gekomen lichaamsmateriaal (art. 20) 

• Bevoegde commissie = krachtens art. 16 WMO erkende 
commissie, d.w.z. METC 

 

Art. 13 en art. 20: Beoordeling door bevoegde commissie 



• Voorwaarden voor positief oordeel opgesomd in art. 13 lid 2 
(voorstel) en art. 20 lid 2 - 4 (uitgewerkt voorstel)  

• Art. 20 eist o.a. een afweging van de noodzaak van het 
gebruik van anoniem of – al dan niet gecodeerd – herleidbaar 

lichaamsmateriaal 

• Aantal bepalingen uit de WMO van overeenkomstige 
toepassing verklaard, o.a. bepalingen m.b.t. vergoeding voor 
de beoordeling (art. 20 WMO), toezending van een METC-
oordeel aan CCMO (art. 22 WMO), administratief beroep bij 
CCMO (art. 23 WMO) 

Art. 13 en art. 20: Beoordeling door bevoegde commissie II 



• Lichaamsmateriaal mag in beginsel slechts worden 
afgenomen, bewaard en gebruikt met toestemming 
“beslissingsbevoegde” 

• Vooraf bij afname lichaamsmateriaal, maar evt. ook in later 

stadium 

• Beheerder verantwoordelijk voor vragen toestemming 

• Echter: gebruiker eigen verantwoordelijkheid (vergewisplicht) 

• Praktijk zal derde feitelijk de benodigde toestemming moeten 
vragen (bijv. arts) 

Art. 14 – 15: Bewaren, verstrekken en gebruiken met/zonder 

toestemming 



• Begrip “toestemming” niet gedefinieerd 

• Onduidelijk aan welke eisen de toestemming precies moet 
voldoen (vrij, geïnformeerd, specifiek?) 

• Wzl lijkt uit te gaan van uitdrukkelijke toestemming 

• Schriftelijk of in een andere vorm?  

• Dossierplicht beheerder 

 

• Vraag: Hoe wordt momenteel geborgd dat toestemming van de 
beslissingsbevoegde wordt verkregen? 

 

Art. 14 – 15: Bewaren, verstrekken en gebruiken met/zonder 

toestemming II 



• Toestemming kan betrekking hebben op toekomstige afname, 
voor meerdere afnames en verschillende doeleinden 

• Precieze doeleinden hoeven nog niet bekend te zijn bij geven 
toestemming 

• Lijkt problematisch i.v.m. het zelfbeschikkingsrecht donor, maar 
ook i.v.m. eventuele samenloop met Wbp/AVG (deze staan zo’n 
brede toestemming in beginsel niet toe) 

• Art. 14 lid 3 geeft de mogelijkheid om bij AMvB doeleinden of 
omstandigheden aan te wijzen waarin de verleende toestemming 
nietig is 

Art. 14 – 15: Bewaren, verstrekken en gebruiken met/zonder 
toestemming III 



• Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken  

• Uitzondering: gebruik materiaal voor geneeskundige doeleinden 

• Indien toestemming wordt ingetrokken, moet lichaamsmateriaal in 

principe worden vernietigd (art. 9 lid 1); uitzonderingen art. 9 lid 2 

lijken niet van toepassing bij lichaamsmateriaal afgenomen voor 

wetenschappelijk onderzoek 

• Intrekking toestemming heeft geen terugwerkende kracht 

• Vraag: Wat zijn de implicaties voor bijv. geneesmiddelen- en ander 

onderzoek als het gebruikte lichaamsmateriaal moet worden 

vernietigd bij intrekking toestemming?  

Art. 11: Intrekken toestemming 



• Enkele uitzonderingen op toestemmingsvereiste t.b.v. algemeen 

belang, o.a. controversiële uitzondering  voor strafvorderlijk gebruik 

• Maar ook uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 

• Lichaamsmateriaal mag zonder toestemming  voor onderzoek en 

onderwijs worden gebruikt, mits voldaan aan 3 cumulatieve 

voorwaarden: (1) algemeen belang, (2) vragen uitdrukkelijke 

toestemming onmogelijk of onevenredig belastend en (3) passende 

waarborgen tegen onevenredige aantasting persoonlijke levenssfeer 

• Uitzondering overgenomen uit Wbp/AVG om samenloop te voorkomen 

• Vraag: Zijn deze uitzonderingen bruikbaar in de praktijk? Knelpunten? 

 

 

Art. 15: Uitzonderingen toestemmingsvereiste 



• Lichaamsmateriaal komt niet alleen beschikbaar wanneer de donor 

in leven is, maar kan ook na diens overlijden beschikbaar komen 

• Art. 18: wie is beslissingsbevoegd? 

• Wilsbekwame meerderjarige kan in principe zelf al bij leven de 

vereiste toestemming geven 

• Indien geen beslissing van de donor bekend is, vervangende 

toestemming mogelijk 

• Art. 19: informatieplicht over mogelijkheid dat lichaamsmateriaal na 

overlijden kan worden bewaard en gebruikt aan bij leven potentiële 

donoren of na overlijden beslissingsbevoegde nabestaanden 

Art. 18 – 19: Zeggenschap over lichaamsmateriaal dat na 

overlijden is afgenomen 



• Art. 21: toezicht Staatstoezicht op de volksgezondheid (IGZ) 

• Handhaving kan via tuchtrecht indien betrokkene is onderworpen 
aan tuchtrecht Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (wet BIG) 

• In bepaalde gevallen strafrechtelijke handhaving mogelijk (art. 22) 

• Maar in de meeste gevallen bestuursrechtelijke handhaving (art. 23): 
last onder dwangsom (als herstelsanctie), bestuurlijke boete van 
maximaal 4e categorie ex art. 23 lid 4 Sr (momenteel: EUR 20.500) 

Art. 21 – 23: Toezicht en handhaving 
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