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1. GDPR-toestemming e.a.
2. Voorafgaande GDPR-informatie
3. Vorm van GDPR-toestemming



• 2004   Wet Experimenten (art. 6) ~ Richtlijn 2001/20/EG

• 2008   Wet Menselijk Lichaamsmateriaal (art. 10)

• 2011    Sjablonen voor geïnformeerde toestemming (FAGG)

• 2018    GDPR/AVG + Wet Bescherming Persoonsgegevens
• 2018    Biobank-wetgeving (KB)

• 2019 Template CT-College

• 2020   Verordening 536/2014 Klinische Proeven (art. 28-29)
Verordening 2017/745 Medische hulpmiddelen (art. 63)
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Deelname
o Toestemming tot deelname aan experiment an sich
o Toestemming tot wegneming van MLM ikv experiment

GDPR (verwerking van persoonsgegevens)
o Toestemming als rechtmatigheidsgrond
o Toestemming als voorwaarde voor doorgifte buiten EER

Summa divisio



• Art. 6 W. Experimenten: voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de deelnemer voor deelname aan 
een experiment

Semi-uitzonderingen:
• wilsonbekwame/minderjarige  vertegenwoordiger        
• noodsituaties  toestemming na deelname 

Zie ook: 
o art. 28 e.v. Verordening Klinische Proeven voor 

deelname aan klinische proeven
o art. 61 e.v. Verordening Medische Hulpmiddelen 

voor deelname aan klinisch onderzoek

Toestemming voor deelname



• Art. 10 W. Menselijk Lichaamsmateriaal: 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
donor/deelnemer voor wegneming van stalen 
met het oog op wetenschappelijk onderzoek

Uitzonderingen:
• overledenen  presumed consent (art. 12)
• residuair lichaamsmateriaal  presumed consent (art. 20,§2)
• secundair gebruik  positief advies ethisch comité indien toestemming 

onmogelijk of uitzonderlijk ongeëigend is        (art. 20,§1)



Rechtmatigheidsgronden voor
verwerking gewone gegevens
(art. 6 GDPR)

• Toestemming voor specifiek doel
• Nodig voor uitvoering van 

overeenkomst
• Nodig voor wettelijke

verplichting van 
verantwoordelijke

• Nodig voor vitale belangen van 
betrokkene

• Nodig voor taak van algemeen
belang

• Nodig voor gerechtvaardigde
belangen van verantwoordelijke
of derde

Bijkomende rechtmatigheidsgronden voor
verwerking gevoelige gegevens, zoals
gezondheidsgegevens (art. 9 GDPR)

• Uitdrukkelijke toestemming voor specifiek doel
• Nodig voor sociaalrechtelijke verplichting/rechten

(arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht)
• Nodig voor vitale belangen van onbekwame

betrokkene
• Nodig voor ledenbeheer van bepaalde VZW’s
• Openbaar gemaakt door de betrokkene
• Nodig in kader van rechtsvordering
• Nodig in algemeen belang op basis van wetsbepaling
• Nodig voor (beheer van) gezondheidszorg of sociale

diensten
• Nodig om redenen algemeen belang

volksgezondheid op basis van wetsbepaling
• Nodig voor wetenschappelijk, historisch of statistisch

onderzoek mits passende waarborgen
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opt-in 

+ opt-out (art. 21 GDPR)
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GDPR-toestemming



OPT-IN kan niet altijd
o Wilsbekwamen

• (te) slechte gezondheid
• economisch of sociaal achtergestelde bevolkingsgroep
(cf. EDPB Opinion 3/2019)

o Wilsonbekwamen
• MI: toestemming via ouders
• ME: toestemming via wettelijke vertegenwoordiger

OPT-IN is niet altijd wenselijk
- Louter retrospectieve studies
- uitz. op deelnametoestemming
- Intrekking toestemming = “ernstige” dreiging voor onderzoek aantonen om

data te kunnen bewaren
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Pro memorie

Art. 10, §7 Wet Menselijk Lichaamsmateriaal
“Onverminderd §§ 1 tot en met 6, en onverminderd de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, verlenen de donor of de in §§ 3 en 4
bedoelde personen uitdrukkelijk hun schriftelijke toestemming
voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens
ingevolge toepassing van deze wet of haar
uitvoeringsbesluiten.”
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GDPR-douane bij doorgifte buiten EER

Art. 44-49 GDPR als cascaderegeling toepassen (WP29 
guidelines on article 49, adopted on 6 February 2018, p. 3)

1. Adequaatheidsbesluit 
‒ geheel: bv. Zwitserland
‒ gedeeltelijk: bv. VS via Privacy Shield

2. Passende waarborgen (bv. standaardcontractsclausules of 
bindende bedrijfsvoorschriften)  kopie ter beschikking 
van deelnemer houden

3. Afwijking voor specifieke situaties via toestemming mits 
informatie over specifieke risico’s van dergelijke doorgifte



louter toestemming vragen voor deze 
doorgifte is niet meer houdbaar



1. GDPR-toestemming e.a.
2. Voorafgaande GDPR-informatie
3. Vorm van GDPR-toestemming



Controle uitoefenen door deelnemer over zijn 
fysieke/psychische/morele integriteit (art. 8 EVRM)

 voor de deelname: vooral fysieke integriteit

 voor de gegevensverwerking: vooral psychische/morele 
integriteit
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Waarom informatie?



Art. 13 GDPR:
‒ identiteit/contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
‒ contactgegevens DPO
‒ verwerkingsdoeleinden + rechtsgrond
‒ ontvangers of categorieën van ontvangers
‒ voornemen tot doorgifte buiten EER
‒ aanvullende informatie voor behoorlijke/transparante verwerking:

o (criteria van) opslagperiode
o rechten uit hoofdstuk III GDPR (waaronder inzagerecht)
o recht op intrekking van toestemming (indien dit rechtmatigheidsgrond is)
o klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit

Art. 14 GDPR: indien gegevens niet rechtstreeks via deelnemer verkregen zijn: 
‒ ook categorieën van persoonsgegevens + bron 
‒ uitzonderingen op infoverplichting

Wet Bescherming Persoonsgegevens: 
‒ al dan niet anonimisering (≠ pseudonimisering/codering)
‒ redenen waarom uitoefening van bepaalde rechten het onderzoek 

onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren
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GDPR-informatie
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Hoe specifiek moet het doel omschreven worden?
• Bv. “onderzoek” – “kankeronderzoek” – “kankermedicijn X”
• Broad consent kan voor één of meerdere onderzoeksdomeinen (cons. 33 

GDPR)  waar ligt de grens (art. 7(2) GDPR)?
• Secundair gebruik zonder consent is evenmin uitgesloten (art. 5(1)(b) en 

art.6(4) GDPR)  wat zijn passende waarborgen (art. 89(1) GDPR)

Onderzoekscyclus duidelijk beschrijven
• Studiesite – CRO – sponsor – auditors – EC –autoriteiten – publicatie

Beperkingen op rechten goed motiveren
• Bv. inzage tijdens onderzoek kan resultaten compromitteren
• Bv. verwijdering van (bepaalde) resultaten na intrekking van toestemming 

verhindert verificatie van resultaten
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Voorafgaande informatie (art. 12 GDPR):

“in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk 
toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal” en
“schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip van, indien 
dit passend is, elektronische middelen”

Toestemming (art. 4(11) 

“elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige 
wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een 
verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem 
betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt”
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Principes



GDPR-toestemming kan ook mondeling, maar geschrift is 
aangewezen wegens informatie- en bewijsredenen

 papier: handtekening

 elektronisch: checkbox met time stamping + link IP-
adres/account + integriteitswaarborg
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Geschrift



layered approach (WP29 Guidelines on 
transparency, adopted on 11 April 2018)
Bv. Deel I: kerninfo (doel, ontvangers, bestaan van rechten)

Deel II: consent
Deel III: aanvullende info

Bv. FAQ-stijl

Process approach 
 Aanvullende info en bevestiging consent bij nieuwe 
onderzoekspistes of –doelen (cf. 4.8.2. ICH GCP)
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Gelaagd geschrift



nils.broeckx@dewallens-partners.be
nils.broeckx@uantwerpen.be


