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Besluit van
houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet
en Jeugdwet
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van
kenmerk
;

,

Gelet op de artikelen 38, eerste lid, 44, eerste lid, 44a, zevende en achtste lid en 44d van de
Gezondheidswet en de artikelen 9.7, eerste lid, 9.8 zevende en achtste lid, en 9.9 van de Jeugdwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

, no.

);

Gezien het nader rapport van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van
,
);
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet wordt als
volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g, door een
puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
h. zorgverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent;
i. vakgroep: alle zorgverleners die tezamen een organisatorische eenheid vormen rond een bepaald
specialisme.
B
Onderdeel II van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder 2 worden de volgende onderdelen in de alfabetische volgorde ingevoegd:
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
2. Onder 3.1, komt onderdeel a, onder i, te luiden:
i. de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een melding,
anders dan een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg;.
3. Onder 3.1, wordt in onderdeel c, onder v, na “en artikel 13 van de Tijdelijke wet ambulancezorg”
vervangen door “, artikel 13 van de Tijdelijke wet ambulancezorg, artikel 13.4, tweede lid, van de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg en artikel 61, derde lid, van de Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.”
4. Onder 3.1, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
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f. door ondertoezichtgestelden verstrekte informatie over het onderzoek van de
ondertoezichtgestelden in het kader van meldingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in een geaggregeerd overzicht.
5. Onder 3.2 worden onder verlettering van onderdeel b tot d, twee onderdelen ingevoegd, luidende:
b. in geval van informatie over de uitkomsten van controle en onderzoek met betrekking tot een
melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet kwaliteit klachten en geschillen
zorg:
- namen en functieaanduidingen van onder toezicht gestelde natuurlijke personen,
- de naam van de onder toezicht gestelde rechtspersoon, indien:
1° het een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit heeft plaatsgevonden in het
totaal 10 of minder zorgverleners werkzaam waren;
2° het een locatie van een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit heeft
plaatsgevonden in het totaal 10 of minder zorgverleners werkzaam waren,
3° de melding een vakgroep van een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit
heeft plaatsgevonden in het totaal 10 of minder zorgverleners werkzaam waren;
c. afsluitbrieven van de IGJ in reactie op een eigen onderzoek van ondertoezichtgestelden naar
aanleiding een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet kwaliteit klachten
en geschillen zorg.
6. Onder 4 wordt in onderdeel a na “schriftelijk vastgestelde documenten als bedoeld in onder 3.1,
onderdeel a,” een zinsnede ingevoegd luidende: “met uitzondering van de uitkomsten van controle en
onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid,
onder a, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg,”.
7. Onder 4, wordt onder verlettering van de onderdelen b en c, tot c en d, wordt een onderdeel
ingevoegd, luidende:
b. Informatie over schriftelijk vastgestelde documenten als bedoeld onder 3.1, onderdeel a, voor
zover het betreft de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van
een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg, wordt openbaar gemaakt door bekendmaking van de toepasselijke wet- en regelgeving, de
toepasselijke veldnormen en een zakelijke weergave van de door de IGJ geconstateerde feiten en
bevindingen en de conclusies die de IGJ daaraan verbindt en van eventueel te nemen vervolgstappen
of door de ondertoezichtgestelde te nemen maatregelen;.
8. Onder 4, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d (nieuw) door een
puntkomma, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
e. Het geaggregeerde overzicht, bedoeld onder 3.1, onderdeel f, wordt eenmaal per kalenderjaar
openbaar gemaakt, waarbij het bepaalde onder 3.2, onderdeel b, over het niet openbaar maken van
namen, van overeenkomstige toepassing is.
C
Onderdeel III van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder 3.1, komt onderdeel a, onder i, te luiden:
i. de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een melding
anders dan een melding als bedoeld in artikel 4.1.8, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet.
2. Onder 3.1, wordt in onderdeel b, “IGZ” vervangen door “IGJ”.
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3. Onder 3.1, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. door ondertoezichtgestelden verstrekte informatie over het onderzoek van de
ondertoezichtgestelden in het kader van een melding als bedoeld in artikel 4.1.8, eerste lid, onderdeel
a, van de Jeugdwet, in een geaggregeerd overzicht.
4. Onderdeel 3.2 komt te luiden:
3.2 Tot de onder 3.1 aangewezen informatie behoort niet:
a. informatie bevattende namen en functieaanduidingen van andere functionarissen van de IGJ dan de
Inspecteur-Generaal, de hoofdinspecteurs en hun plaatsvervangers;
b. in geval van uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een
melding als bedoeld in artikel 4.1.8, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet:
- informatie bevattende namen en functieaanduidingen van onder toezicht gestelde natuurlijke
personen;
- de naam van de onder toezicht gestelde rechtspersoon, indien:
1° het een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit heeft plaatsgevonden in
het totaal 10 of minder jeugdhulpverleners werkzaam waren;
2° het een locatie van een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit heeft
plaatsgevonden in het totaal 10 of minder zorgverleners werkzaam waren;
3° de melding een vakgroep van een rechtspersoon betreft waar op de datum waarop de calamiteit
heeft plaatsgevonden in het totaal 10 of minder zorgverleners werkzaam waren;
c. afsluitbrieven van de IGJ in reactie op een eigen onderzoek van ondertoezichtgestelden naar
aanleiding een melding als bedoeld in artikel 4.1.8, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet.
5. Onder 4 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma,
een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. Het geaggregeerde overzicht, bedoeld onder 3.1, onderdeel f, wordt eenmaal per kalenderjaar
openbaar gemaakt, waarbij het bepaalde onder 3.2, onderdeel b, over het niet openbaar maken van
namen, van overeenkomstige toepassing is.

ARTIKEL II
Artikel 8.2, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz komt te luiden:
a. een feitelijke omschrijving van de calamiteit, de datum waarop deze heeft plaatsgehad en het totaal
aantal zorgverleners dat werkzaam was bij de zorgaanbieder, op de desbetreffende locatie van de
zorgaanbieder of bij de desbetreffende vakgroep van de zorgaanbieder, op de datum waarop de
calamiteit heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL III
Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet is niet
van toepassing op de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van
een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg, of naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 4.1.8, eerste lid, onderdeel a, van de
Jeugdwet voor zover het uitkomsten van controle en onderzoek betreft naar aanleiding van meldingen
die zijn gedaan voor de inwerkingtreding van dit besluit.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

