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Inleiding 

Voorjaar 2001 is de commissie wet- en regelgeving ingesteld. Deze commissie krijgt van het bestuur 

opdrachten voor het opstellen van nota’s en richtlijnen welke betrekking hebben op een aantal 

juridische aspecten van de beroepsuitoefening van de AVG. 

Taken commissie 

De commissie wet- en regelgeving heeft de volgende taken: 

1. volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving; 

2. informeert en raadpleegt de leden in samenwerking met het bestuur; 

3. formuleert standpunten en participeert in maatschappelijke discussies; 

4. adviseert het bestuur; het bestuur of de ALV is vervolgens verantwoordelijk voor de 

genomen besluiten; 

5. vertegenwoordigt de NVAVG in bijeenkomsten rond wet- en regelgeving; 

6. draagt zorg voor de ontwikkeling van geactualiseerde nota’s en richtlijnen welke betrekking 

hebben op verschillende juridische aspecten van de professie van de AVG; 

7. biedt een laagdrempelige vraagbaak en adviesfunctie voor individuele leden. 

Samenstelling commissie 

De commissie wet- en regelgeving bestaat uit tenminste zes leden waarvan er minimaal één 

afgevaardigde is vanuit het bestuur. De commissie wordt ondersteund door de beleidsmedewerker. 

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter waarbij de voorzitter niet de afgevaardigde uit 

het bestuur kan zijn. Voordracht van nieuwe leden vindt plaats aan het bestuur. 

Afstemmen commissie 

De commissie vergadert 6-wekelijks anderhalf uur per keer online. Er is een jaarplanning van 

vergaderdata. Er wordt vooraf een agenda gemaakt door de voorzitter en beleidsmedewerker. Als er 

agendapunten zijn waar een gezondheidsjurist nodig is, kan deze vooraf gevraagd worden aan te 

sluiten bij dit agendapunt. Afstemmen gebeurt naast de vergaderingen via whatsapp en in het 

aparte teams-kanaal commissie wet- en regelgeving.  

Terugkoppeling en verslaglegging commissie 

Jaarlijks wordt er een jaarplan geschreven en maakt de commissie een kort jaarverslag voor het 

bestuur. Eén lid van de commissie, die tevens lid is van het NVAVG-bestuur, fungeert als 

contactpersoon tussen bestuur en commissie. Eén commissielid heeft de actualisatie van de website 

als aandachtspunt. In het TAVG kunnen artikelen geplaatst worden die wet- en regelgeving 

betreffen. 



 

Middelen commissie 

Voor secretariële ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van het NVAVG-secretariaat. Voor 

declaratie van overige kosten anders dan reiskosten is toestemming van het bestuur nodig. Dit geldt 

met name huur van vergaderruimte en vacatiegelden voor de gezondheidsjurist. In 2020 en 2021 is 

er daarnaast vacatiegeld voor Wzd-activiteiten vanuit subsidie Wzd.  

 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 21 januari 2021. 

 

 


