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Van:

Pg

@nctv.minvenj.nl>
vrijdag 7 augustus 2015 11:32
'
@minbuza.nl)';
BD/DW/AR;
H.W.M. - BD/NCTV;
BD/NCTV;
Bestuursondersteuning
Uw vraag nav Kamervragen prof Maat

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Pg

Geachte heer

@minbuza.nl';
@minbuza.nl)'; Schoof, drs.
. - BD/DSB/AS;

beste

Naar aanleiding van uw vraag hebben we via VWS eea uitgezocht over eventueel schenden van
beroepsgeheim.
Hieronder het antwoord dat we van de expert van VWS ontvingen:

De heer Maat heeft als wetenschapper politie en justitie geadviseerd over het identificatieproces. Hij
heeft zelf geen medische handelingen verricht in de zin van artikel 7:446, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek. Alleen als dat het geval is heeft hij namelijk een beroepsgeheim. Onder de
definitie van medische handelingen vallen ook de handelingen van een forensisch arts, maar hier ging
het alleen om identificatie. Conclusie is de heer Maat heeft meegeholpen met het identificeren van slachtoffers,

dit valt niet onder de WGBO. Hij had dan geen beroepsgeheim.
Vriendelijke groeten,
Pg

Met vriendelijke groet,
drs.
coördinerend sr. beleidsmedewerker
..................................................................................
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag
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Van:
@minaz.nl]
Verzonden: woensdag 29 juli 2015 15:41
Aan:
CC: '
@minbuza.nl)';
BD/NCTV/PDCT/VS
Onderwerp: RE: Kamervragen prof Maat

@minbuza.nl)'
@minbuza.nl';

-

Dank voor toezending van deze concept beantwoording van deze vragen. Bij mij kwam nog de vraag op of de heer
Maat mogelijk zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door op de persoon herleidbare gegevens te tonen en
daarover te spreken. Is VWS ook betrokken bij de beantwoording, zodat ook dit aspect de benodigde aandacht
krijgt?
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Met vriendelijke groet,
1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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