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Abstract:  

In Nederland geldt voor het aanbieden en verrichten van bepaalde categorieën genetisch 

onderzoek een vergunningplicht op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek. 

Desalniettemin kunnen consumenten via internet vrij eenvoudig genetische testen 

aanschaffen waarvoor geen vergunning is verstrekt. De kwaliteit en betrouwbaarheid van 

dergelijke testen zijn regelmatig twijfelachtig. Daarnaast raakt het gebruik van deze testen 

aan de belangen van anderen. De vraag die zich naar aanleiding van het aanbod van direct-

to-consumer genetische testen (DTC) opdringt luidt of de overheid gehouden is dit aanbod 

te reguleren ter voorkoming van gezondheidsschade en ter bescherming van de rechten van 

anderen.Ter beantwoording van deze vraag hebben wij de betekenissen van de beginselen 

autonomie en bescherming in de rechtsliteratuur en in de jurisprudentie van het Europees 

Hof van de Rechten van de Mens onderzocht. Daaruit blijkt dat goede redenen aanwezig zijn 

om aan het aanbod van DTC strikte eisen te stellen. Echter, Nederland is ook lid van de 

Europese Unie (EU). Deze supranationale organisatie beoogt belemmeringen op te heffen 

die het vrije verkeer tussen lidstaten verstoren. DTC wordt veelal aangeboden door 

‘testbedrijven’ die in andere landen zijn gevestigd of door Nederlandse bedrijven die gebruik 

maken van de diensten van elders gevestigden. Het stellen van strikte eisen aan het 

grensoverschrijdende aanbod van DTC is een potentiële belemmering van het vrije verkeer. 

Dit roept de vraag op hoeveel beleidsruimte Nederland heeft, als lidstaat van de Europese 

Unie, voor het reguleren van DTC. Uit de Europese regelgeving en jurisprudentie van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie blijkt dat het verbieden, vergunnen of het instellen van 

een keurmerk voor DTC een belemmering vormt voor de vrijheid van dienstenverrichting en 

vestiging. Deze maatregelen kunnen om volksgezondheidsredenen worden gerechtvaardigd. 

Desondanks blijkt de huidige Nederlands wetgeving niet EU-proof.  

 


