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1. Inleiding/vraagstelling 

Het Radboud UMC vraagt zich af of het vastleggen van geboorteland en/of 

etniciteit is toegestaan krachtens de Wbp (Wet bescherming persoonsgege-

vens) en overige van toepassing zijnde wetgeving. Eerst zal in het specifiek 

worden bekeken in hoeverre de vastlegging van etniciteit is toegestaan 

krachtens de wet zowel in medische context als in de context van weten-

schappelijk onderzoek. Eventuele richtlijnen die van toepassing zijn zullen 

ook worden besproken.  
 

1.1. Definitie etniciteit 

Het begrip ‘etniciteit’ komt in de Wbp niet voor. Daar wordt de term ‘ras’ 

gebruikt. Het begrip ‘ras’ heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 Grondwet. 

Het begrip moet ruim worden opgevat en omvat in ieder geval de huids-

kleur, afkomst en nationale of etnische afstamming van een persoon.1  

Ook uit de Charlois-zaak blijkt  dat het College bescherming persoonsge-

gevens (Autoriteit Persoonsgegevens) een ruime definitie hanteert.2 Er werd 

hier namelijk bepaald dat onder de Wbp ook valt het (uitsluitend) registeren 

van het geboorteland van iemands grootouders.3 

 

1.2. Het vastleggen van etniciteit. In hoeverre is dit toegestaan?  

Voor de beantwoording van deze vraag zijn in de onderhavige context twee 

wetten van belang, namelijk de Wbp en de Wgbo (Wet geneeskundige be-

handelingsovereenkomst). De registratie van etniciteit wordt, net als gege-

vens omtrent de gezondheid, in beginsel verboden in artikel 16 Wbp. Maar 

dit is geen regel van absolute aard. Er is een aantal uitzonderingen. Daarbij 

kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier typen situaties waarin de 

registratie van etniciteit van belang is, namelijk: 

a. bij het verwezenlijken van voorkeursbeleid; 

b. in de hulpverlener-patiënt relatie; 

c. de situatie waarin gegevens over etniciteit geheel legitiem in het me-

disch dossier zijn aangetekend en via gegevensverstrekking bij een 

wetenschappelijk onderzoeker terechtkomen. Deze neemt de gege-

vens op in een onderzoeksbestand; 

                                                      
1
 T. Hooghiemstra, S. Nouwt, Tekst en Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens, Sdu Uitge-

vers Den Haag 2007, p. 100.  
2
 Het College bescherming persoonsgegevens is heden bekend onder de naam Autoriteit Persoons-

gegevens. 
3
 Cbp 27 januari 2011. Kenmerk: z2009-00960.  
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d. de situatie waarin ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk on-

derzoek rechtstreeks aan de burger wordt gevraagd om gegevens 

over diens etniciteit te verstrekken. De gegevens worden opgenomen 

in een onderzoeksbestand.  

 

 

A) Het verwezenlijken van voorkeursbeleid: 

 

In artikel 18 Wbp wordt het registreren van ras onder meer toegestaan in-

dien dit noodzakelijk is om personen van een bepaalde etnische of culturele 

minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelij-

ke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te vermin-

deren. Een succesvol beroep op dit artikel kan volgens de genoemde uit-

spraak van het – toen  CBP, inmiddels AP, Autoriteit Persoonsgegevens -  in 

de Charlois zaak uitsluitend slagen indien aan een aantal randvoorwaarden 

is voldaan.  

 Allereerst dient objectief aan de hand van statistieke gegevens te 

worden geconstateerd dat er inderdaad sprake is van een achter-

stand bij een bepaalde minderheidsgroepering.  

 Op wetenschappelijke wijze wordt aangetoond dat het voorgestane 

voorkeursbeleid voldoende effectief is om de achterstand ongedaan 

te maken of te verminderen. 4 

 De betrokkenen moet de mogelijkheid wordt geboden om bezwaar te 

maken tegen de verwerking van etniciteitsgegevens. Zij dienen der-

halve op de hoogte te worden gesteld van de verwerking van etnici-

teit of ras. Indien bezwaar wordt gemaakt is het de organisatie toe-

gestaan om een Nee-dossier voor die specifieke persoon op te stel-

len onder voorwaarde dat ook hierin de etniciteit van betrokkene on-

der geen enkele voorwaarde wordt geregistreerd. Nadat bezwaar is 

gemaakt is de organisatie verplicht om de etniciteitsgegevens van die 

specifieke persoon uit het systeem te verwijderen.  

 

                                                      
4
 Men kan zich afvragen hoe je dit kunt aantonen als je om te beginnen niet mag registreren. Helaas 

worden dit soort kritische vragen in deze discussie te weinig gesteld. Voor de hoofdvraag doet er 
ook niet toe.  
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Tegen de beschikking van het CBP werd beroep ingesteld bij de Rechtbank 

Rotterdam. Deze oordeelde dat niet kon worden aangenomen dat geboor-

telandregistratie noodzakelijk was voor het in geding zijnde voorkeursbe-

leid. Van belang voor dit oordeel was dat voldoende was aangetoond dat 

overige gemeenten gegevens over de etnische of culturele achtergrond van 

personen bij de hulpverlening gebruikten zonder deze gegevens op te ne-

men in een digitaal bestand. Omdat er een minder belastende wijze van 

gegevensverwerking voorhanden was, oordeelde de Rechtbank dat niet vol-

daan was aan het noodzakelijkheidscriterium van art. 18 sub a onder 1 

Wbp. 5 Het voorkeursbeleid kon immers langs andere weg en via een min-

der ingrijpende middel worden gerealiseerd.  

 

Bekend met de Rotterdamse situatie de volgende kanttekeningen. Het regi-

streren van de afkomst voor een voorkeursbeleid werd er door de Rotter-

damse deelgemeente Charlois met de haren bijgesleept. Het registreren 

geschiedde voornamelijk voor repressieve doeleinden namelijk om overlast-

jongeren te kunnen volgen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit gegeven bij 

de beoordeling van het ‘voorkeursbeleid’ argument op de achtergrond een 

rol heeft gespeeld.  

De uitspraak leidde tot een overreactie zeker in het Rotterdamse. Ook waar 

registratie op grond van  één van de hierna te behandelen grondslagen wel 

aanvaardbaar is, dacht men dat ook niet meer zou mogen. Wellicht heeft 

die overreactie met enige vertraging ook het Radboud UMC bereikt.  

Bijvoorbeeld bij de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker wordt 

‘etniciteit’ wel geregistreerd. Dit om bij de monitoring van het programma 

te kunnen nagaan of alle groepen in de bevolking wel gelijkelijk worden 

bereikt. Zo niet, leidt dat aanpassing van de voorlichting. De deelnemers 

kunnen tegen deze registratie bezwaar maken waarmee aan de derde voor-

waarde van de CBP uitspraak is voldaan.  

 

 

B) In de hulpverlener-patiënt relatie: 

Wbp 

                                                      
5
 Rechtbank Rotterdam 16 mei 2012, LJN BW5513, r.o. 11.  
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Krachtens artikel 21 lid 3 Wbp kunnen hulpverleners, instellingen of voor-

zieningen voor gezondheidszorg de etniciteit registreren indien de regi-

stratie een noodzakelijke aanvulling vormt op de al vastgelegde gegevens 

met het oog op een goeie zorgverlening aan patiënt.  De algemene voor-

waarden van artikel 21 gelden daarbij, zoals die ook gelden voor patiëntge-

gevens in het algemeen. Voor de verwerking van deze gegevens over etnici-

teit zijn uitsluitend personen gerechtigd die gebonden zijn aan een ge-

heimhoudingsplicht. Indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 21 

Wbp is geen toestemming nodig van betrokkene(n) wat overigens niet bete-

kent dat de patiënt niet hoeft te worden geïnformeerd over de aantekening 

in het dossier. Zie daarover wat hieronder wordt opgemerkt over de norm 

ven de 'zorg van een goed hulpverlener' in het kader van de WGBO.  

 

Wgbo 

Krachtens 7:454 lid 1 BW is de hulpverlener zelfs verplicht de etniciteitsge-

gevens in het medisch dossier vast te leggen indien dit voor een goede 

zorgverlening noodzakelijk is, stelt Ploem. Dit vloeit voort uit de in het arti-

kel weergegeven norm van goed hulpverlenerschap. 6 Bovenstaande impli-

ceert overigens niet dat de hulpverlener de etniciteit in het medisch dossier 

registreert zonder dat hij de patiënt hierover vooraf informeert. De di-

agnostiek met de amnese en diagnostische tests zijn ingebed in de infor-

matieplicht van art. 7:448 BW. De hulpverlener moet uitleggen waarom hij 

aan bepaalde oorzaken van de klachten denkt bijvoorbeeld omdat bij be-

paalde etnische groepen bepaalde ziekten relatief vaker voorkomen. Etnici-

teit kan  daarmee doorwerken in de hulpverlener-patiënt relatie in de zin 

dat er gepersonaliseerde zorg dient te worden aangeboden.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Mogelijk dat genetische tests voor iedereen de vraag naar etniciteit overbo-

dig maken. Door bijvoorbeeld in het kader van ‘precision medicine’ exoom 

screening, zoals naar wij hebben gelezen in het UMCR wordt voorgestaan, 

op elke patiënt toe te passen, blijkt de variant die een verklaring geeft voor 

de klacht of de respons op een geneesmiddel vanzelf (voorzover die variant 

bekend is uiteraard). Het als het ware ezelsbruggetje dat bepaalde ziekten 

in bepaalde bevolkingsgroepen meer voorkomen, heb je dan voor de medi-

sche diagnostiek niet meer nodig. Zo pleit Ron van Schaik, hoofd van het 

farmacogenetisch lab in het Erasmus MC, in de Volkskrant voor gegenoty-

peerde zorg in de vorm van een DNA-paspoort voor ieder patiënt. Aan de 

                                                      
6
 M.C. Ploem, ‘Registratie van etniciteit onder voorwaarden toegestaan’, Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde week 24, 2009.  
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hand van het DNA-profiel kan vervolgens worden bepaald welke genees-

middeleninteractie naar waarschijnlijkheid zal optreden vanwege de aan- of 

afwezigheid van bepaalde genetische kenmerken. Dit kan aanleiding zijn 

om een ander geneesmiddel voor te schrijven, een alternatief dieet voor te 

schrijven of de dosis van het geneesmiddel te verlagen of te verhogen. 7  

 

Maar dat geldt dan uitsluitend voor het puur medisch-technische. In de 

anamnetische gegevens zul je vaak nog steeds willen optekenen waar ie-

mand vandaan komt in relatie tot diens familiegeschiedenis. Als dat rele-

vant is, staat de Wbp en de WGBO daaraan niet in de weg. Integendeel, de 

WGBO vereist dat zelfs, zeker indien dat volgt uit de professionele consen-

sus.  

Daarnaast kan het voor de begeleiding van de patiënt van belang zijn om de 

etniciteit vast te leggen. Of in de psychiatrie waar omgevings- en achter-

grondfactoren een nog veel sterkere rol spelen.  

De Wbp staat daaraan niet in de weg.  

 

 

C) De situatie van ontsluiting van gegevens uit het patiëntdossier ten 

behoeve van wetenschappelijk onderzoek: 

 

In deze situatie kunnen zoals bekend twee toestemmingsregimes worden 

onderscheiden, namelijk uitdrukkelijke toestemming en het geen-

bezwaarsysteem van art. 7:458 BW.  

In beide gevallen moet uit het onderzoeksprotocol volgen dat gegevens 

over ‘etniciteit’ van belang zijn voor het onderzoek. Dus need to know en 

niet nice to know in het kader van het onderzoek. Dit vloeit onder meer 

voort uit het noodzakelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 7 Wbp. 

Indien uitdrukkelijke toestemming de grondslag is zal de informatiefolder 

moeten aangeven dat (en bij voorkeur ook waarom) dit gegeven wordt 

meegenomen in de extractie. 

 

D) De situatie dat ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk on-

derzoek rechtstreeks aan de burger wordt gevraagd om gegevens 

over diens etniciteit te verstrekken. De gegevens worden opgeno-

men in een onderzoeksbestand;  

 
                                                      
7
 Lanthe Sahadat, ‘Komt een Chinees bij de dokter’, Volkskrant 30 april 2016.  
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Ook dan het geldt uiteraard het onder D opgemerkte. En hier is uiteraard 

van uitdrukkelijke toestemming sprake. (art. 23 lid 1 sub a Wbp). De deel-

nemer zal het item zelf aankruisen. Je ziet vaak dat de deelnemer dit des-

gewenst open kan laten. Indien dat voor een onderzoek een haalbare optie 

is, heeft dat de voorkeur.  

 

 

2. Conclusies, discussie  

Het is niet juist dat ‘etniciteit’ niet zou mogen worden genoteerd. Als altijd 

moet er tenminste wel een goede reden voor bestaan.  

In het kader van de statistiek maar ook het wetenschappelijk onderzoek 

wordt ‘etniciteit’ al geruime tijd gebruikt. De Wbp biedt geen verbod daar-

op, mits de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. 

Overigens blijkt daarbij ‘etniciteit’ zoals die in Nederland standaard wordt 

bepaald een te onnauwkeurig criterium. Standaard is dat aan de hand van 

geboortelandcriteria. Daarbij geldt dat iemand van allochtone herkomst is 

als hij of zij zelf in het buitenland is geboren en tenminste één ouder heeft 

die in het buitenland is geboren of als iemand zelf in Nederland geboren is 

en tenminste één ouder heeft die in het buitenland geboren is.8 Dat houdt 

er echter geen rekening mee dat in een bepaald land verschillende bevol-

kingsgroepen naast elkaar kunnen leven die ieder in het bezit zijn van spe-

cifieke genetische kenmerken. Essink-Bot en Stronks pleitten er dan ook 

voor om naast geboorteland tevens de zelf-geïdentificeerde etnische her-

komst te registreren om een volledig beeld te krijgen van iemands afkomst. 

Een persoon geboren in Suriname kan in dat geval naast geboorteland me-

de aangeven dat hij van Javaanse of Creoolse afkomst is.  

In de toekomst zal bij de behandeling etniciteit mogelijk vervangen kunnen 

worden door de resultaten van –omics analyses in het kader van precision 

medicine. In veel gevallen is ‘etniciteit’ immers een proxy voor mogelijke 

risico- of beschermende factoren. Ook dan zal etniciteit ons inziens nog 

een rol kunnen spelen voorzover de culturele achtergrond bij de behande-

ling of preventie van belang is. 

 

 

Samira Bajja 

Evert-Ben van Veen  

                                                      
8
 Essink-Bot ML, Stronks K. Verantwoorde zorg vereist registratie van etniciteit. Ned Tijdschr Ge-

neeskd. 2009;153:A337. 
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