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2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 2 juli 2020 
Betreft   Commissiebrief inzake Datalek donorregister 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de 
minister van VWS te vragen om de planning rondom de bij het dossier “datalek bij 
het Donorregister” behorende brieven. In deze brief wordt ingegaan op dit 
verzoek.  
 
Antwoord 
Op 10 maart jl. heb ik de Kamer een brief1 gestuurd waarin ik aangeef dat er een 
datalek heeft plaatsgevonden bij het Donorregister, dat wordt beheerd door het 
CIBG. In deze brief geef ik aan dat het CIBG de Audit Dienst Rijk (ADR) heeft 
verzocht een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ik heb toegezegd u te 
informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. 
 
Naar aanleiding van het datalek zijn ook schriftelijke vragen gesteld en heeft er op 
27 maart jl. een SO plaatsgevonden. Alle vragen zijn beantwoord en naar de 
Kamer gezonden2. In de vergadering van 13 mei jl. heeft de vaste commissie voor 
VWS de beantwoording van de vragen behandeld en daaropvolgend mij verzocht 
om alle betrokkenen actief te informeren over het datalek. Op 29 juni jl. heb ik 
mijn reactie hierop aan de Kamer gezonden3.  
 
Op 18 juni jl. heeft de vaste commissie voor VWS verzocht om een planning van 
de brieven die zij nog dienen te ontvangen behorende bij dit dossier. Gepland 
staat nog de brief aan de Kamer waarin ik, conform toezegging, de Kamer 
informeer over de uitkomsten van het ADR onderzoek. Wat betreft dit ADR 
onderzoek heb ik de Kamer eerder geïnformeerd dat de verwachting was dat dit 
onderzoek eind mei afgerond zou zijn. Helaas heb ik van de ADR vernomen dat de 
oplevering van het onderzoek is vertraagd. Dit komt onder andere door de (door 
corona) genoodzaakte omschakeling naar vanuit huis onderzoek doen en doordat 
de werkzaamheden een groter tijdsbeslag innemen dan de ADR aanvankelijk had 
ingeschat. De ADR kan het onderzoek hierdoor pas eind september gereed 
hebben. Aansluitend hierop kan ik de Kamer dan in oktober informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek.   
 

 
1 Kamerstuk: 32761-160 
2 Kamerstuk: 32761-162 en 2020D16674 
3 Kamerstuk: 2020Z12577 

 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
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Vooralsnog is niet bekend of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek doet 
naar het datalek. Het AP doet geen uitspraken over (inhoud en planning) van 
onderzoek dat door hen wordt uitgevoerd. Mocht dit op een later moment wel 
bekend worden, dan zal ik de Kamer daarover ook informeren.  
 
Ik hoop hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge


