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Is het toevoegen van een losse rectificatieverklaring aan een medisch dossier genoeg, wanneer het technisch niet mogelijk is om
feitelijke onjuistheden in stukken uit het dossier zelf aan te passen? Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een recente
(tussen)uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2020:2226) dat het UWV onzorgvuldig tot haar besluit tot rectificatie is gekomen. Volgens
de rechtbank is de inspanningsverplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan het recht op rectificatie onder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) groter dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Relevante feiten en procesgang

In het kader van toekenning van een WIA-uitkering zijn door het UWV rapportages en verslagen opgesteld. In de rapporten is
onterecht vermeld dat sprake is van “reumatoïde artritis” en “pijn in de handen”. Vanwege deze feitelijke onjuistheden verzoekt
betrokkene om correctie, aanvulling en verwijdering van deze gegevens uit een tweetal rapportages.

Als rectificatie voegt het UWV een aanvullend rapport van een arts toe aan het dossier, waarin staat dat “reumatoïde artritis” een
feitelijke onjuistheid betreft. Omdat betrokkene het onder meer niet mee eens is met deze wijze van rectificeren bewandelt zij de
bezwaar- en beroepsprocedure. Uiteindelijk ligt de zaak voor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die het
besluit nog beoordeelt in het licht van de Wbp.

Artikel 36 lid 4 Wbp bepaalde:

“(…)Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden
aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid
van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op
grond van dit artikel.(…)”

Het UWV heeft volgens de Afdeling aannemelijk gemaakt dat de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager
waarop geen wijzigingen kunnen worden aangebracht en is daardoor niet gehouden de vermeldingen in het rapport zelf te
verwijderen. Maar het UWV heeft ten onrechte niet onderzocht of er met een kleine technische inspanning een voorziening kan
worden getroffen waarmee degene die de rapporten waarin de "reumatoïde artritis" en "pijn in de handen" zijn opgenomen
raadpleegt, erop wordt gewezen dat deze gegevens onjuist zijn, zoals bedoeld in art. 36 lid 4 Wbp. Daarop wordt het UWV
opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Nieuw besluit UWV

Het nieuwe besluit op bezwaar van de betrokkene wordt gegrond geacht door het UWV, omdat een aanvullende rectificatie met
betrekking tot de feitelijke onjuistheid “pijn in de handen” is toegevoegd aan haar dossier. In dat besluit geeft het UWV tevens aan
dat het niet mogelijk is om op korte termijn voorzieningen te treffen om degene die de rapporten waarin de "reumatoïde artritis" en
"pijn in de handen" zijn opgenomen raadpleegt, erop wordt gewezen dat deze gegevens onjuist zijn. Betrokkene is van mening dat
het UWV hiermee niet aan haar recht op rectificatie heeft voldaan en gaat in beroep.

Oordeel rechtbank

De rechtbank toetst het nieuwe besluit aan de AVG, omdat dit besluit is genomen na inwerkingtreding van de AVG.

Artikel 16 AVG luidt met betrekking tot het recht op rectificatie:

“De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende
onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. (…).”

De rechtbank overweegt dat – in tegenstelling tot de Wbp - in de AVG geen uitzondering is gemaakt voor persoonsgegevens die
zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. De rechtbank leidt hieruit af dat onder
de AVG een zwaardere inspanningsverplichting op het UWV rust om ervoor te zorgen dat er technische mogelijkheden worden
gecreëerd om aan het recht op rectificatie te voldoen. Daarnaast verwijst de rechtbank naar overweging 78 van de AVG in
combinatie met artikel 24 AVG, waaruit volgt dat een verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische
maatregelen moet nemen die nodig zijn om te waarborgen dat aan de voorschriften van de AVG wordt voldaan.



De wijze van rectificatie door het UWV
De rechtbank komt tot de conclusie dat onvoldoende aannemelijk is dat de wijze van rectificatie door het UWV in
overeenstemming is met het recht op rectificatie uit artikel 16 AVG. Daarbij speelt allereerst een rol dat uit de conclusie van het
rapport waarin de rectificatie is opgenomen de rectificatie zelf niet volgt. Op zitting heeft het UWV kennelijk aangegeven die
conclusie ook nog te rectificeren, maar dat was nog niet gebeurd. Ten tweede is gebleken dat bij het inzien van het medisch dossier
van betrokkene het niet direct duidelijk is dat er sprake is (geweest) van feitelijke onjuistheden in bepaalde rapporten. De
aanvullende rapportage waarin de rectificatie staat vermeld is ‘gewoon’ als één van de stukken toegevoegd aan dat dossier.

Gelet op de opdracht van de Afdeling heeft het UWV een onderzoek laten doen naar de technische en organisatorische
maatregelen om een mogelijkheid te creëren in het digitale archief om aan te geven dat een daarin opgenomen origineel is
gecorrigeerd. Het zou op grond van dat onderzoek uitsluitend mogelijk zijn om een voorblad toe te voegen met bijvoorbeeld de
tekst ‘foutieve rapportage’. Dat zou volgens het UWV echter leiden tot geschiedvervalsing, waardoor deze oplossing door het
UWV is uitgesloten.

De rechtbank vindt dat het UWV onvoldoende heeft onderbouwd welk onderzoek zij precies heeft gedaan en ten onrechte heeft
volstaan met een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek. Volgens de rechtbank had het UWV in ieder geval moeten
toelichten waarom een voorblad volgens het UWV zou leiden tot geschiedvervalsing en waarom het niet mogelijk zou zijn om via
een aangepast voorblad de beoogde rectificatie te realiseren. De rechtbank acht het besluit op dit punt gebrekkig.

Daar komt bij dat in het onderzoek bij het besluit stond dat er gewerkt zal worden aan een systeem waarmee de gebruiker van het
elektronisch archief en dossier gewezen wordt op rectificaties. Ter zitting bleek echter dat aan een dergelijke oplossing niet
gewerkt zal worden, omdat het te duur is. Het besluit is naar het oordeel van de rechtbank op dit punt dus onjuist.

Omdat het besluit gebreken kent, stelt de rechtbank het UWV in de gelegenheid om het besluit te herstellen door een nieuwe
beslissing op bezwaar te nemen. Daarbij moet het UWV in ieder geval onderzoek doen naar de mogelijkheden om toepassing te
geven aan het recht op rectificatie én dat onderzoek inzichtelijk maken. Het UWV heeft daar 6 weken de tijd voor. De rechtbank
heeft een paar suggesties gegeven aan het UWV en het is nu afwachten wat het UWV daarmee zal doen.
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Opmerking auteur: Les voor de praktijk

De rechten van betrokkenen leggen verplichtingen bij verwerkingsverantwoordelijken. Dat brengt mee dat je als organisatie moet
zorgen dat je aan die rechten kan voldoen. Zoals de rechtbank in deze uitspraak duidelijk maakt, rust er een
inspanningsverplichting op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken om deze rechten in de praktijk te kunnen uitvoeren.
Als het technisch niet mogelijk is om het originele bestand te wijzigen bij een terecht verzoek om rectificatie, dan zal wel geborgd
moeten worden dat die rectificatie kenbaar en duidelijk is als het originele bestand wordt geraadpleegd. Het is daarom aan te
raden om na te gaan wat de (technische) mogelijkheden zijn om aan de rechten van betrokkenen, zoals het recht op rectificatie, te
voldoen.

Dit artikel is geschreven door Liesbeth Woolschot en Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten N.V.

GEGEVENS

Wetgeving
Jurisprudentie ECLI:NL:RBMNE:2020:2226
Officiële publicaties
Europese regelgeving AVG
Soort nieuws Uitspraak
Publicatiedatum 21-07-2020
Nummer 2020/127

Copyright 2020 - Sdu - Alle rechten voorbehouden.


	Uitspraak inzake het recht op rectificatie onder de AVG
	Relevante feiten en procesgang
	Nieuw besluit UWV
	Oordeel rechtbank
	Opmerking auteur: Les voor de praktijk
	GEGEVENS


