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Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u de brief aan van het Informatieberaad Zorg inzake de deelname 
van de stichting Privacy First aan dit beraad. 
 
Uw Kamer had mij verzocht om privacy- en burgerrechtenorganisaties (en in het 
bijzonder Privacy First) actief te betrekken in de kerngroep en de expert-
communities van het Informatieberaad Zorg (bij motie van de leden Van Kooten-
Arissen en Hijink1). Ik heb u toegezegd om met de organisaties in gesprek te 
gaan2. Dat is gebeurd. Daarbij hebben ze hun verzoek uitgebreid tot lidmaatschap 
van het Informatieberaad Zorg. 
 
Stichting Privacy First voldoet helaas niet aan de criteria voor het lidmaatschap 
van het Informatieberaad Zorg, zo concludeerden de leden van het beraad in de 
vergadering van 10 februari 2020. Het beraad is namelijk een bestuurlijke 
samenwerking van deelnemers uit het zorgveld. De kerngroep van het 
Informatieberaad Zorg bestaat uit deelnemers van de leden van dit beraad. 
Daardoor kan de Stichting ook niet deelnemen aan de Kerngroep als voorportaal 
voor het Informatieberaad. 
 
Wel neemt de stichting al deel aan de landelijke expertgroep Informatieveiligheid 
en privacy (IV&P), waar hun inbreng zeer welkom is.  
 
  

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 515, nr. 426 
2 Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, nr. 166 
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Met bijgaande brief is de stichting Privacy First door de voorzitter van het 
Informatieberaad geïnformeerd over het besluit. Dat besluit is ook mondeling 
toegelicht. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Bruno Bruins


