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Privacy en de zieke werknemer: de gespannen verhouding tussen theorie en praktijk

Samenvatting
Dat de privacy van werknemers in geval van ziekte goed gewaarborgd moet zijn, is algemeen bekend. Minder
bekend lijkt te zijn op welke wijze deze borging vorm kan en moet worden gegeven. Blijkens recente
onderzoeken van het College bescherming persoonsgegevens worden door arbodienstverleners en andere

partijen in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers verwerkt.[1]. Naar aanleiding van een

uitzending van het VARA TV-programma Zembla hierover op 19 september 2013 zijn zelfs Kamervragen gesteld.[2]

In dit artikel zullen wij ingaan op de vraag wie kan en mag beoordelen of een werknemer door ziekte de bedongen
arbeid (niet) kan verrichten, welke vragen de werkgever in dat kader aan de zieke werknemer mag stellen en welke
informatie door de arbodienstverlener aan de werkgever mag worden verstrekt. Hierbij zal eveneens de
rolverdeling tussen bedrijfsarts en andere partijen zoals casemanager, verpleegkundige of verzuimconsulent aan
de orde komen.

Gezondheidsgegevens?

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in de Grondwet en in verschillende verdragen vastgelegd. Uit
de wetsgeschiedenis en jurisprudentie kan worden afgeleid dat de werknemer ook op de werkvloer recht heeft op

een zekere mate van privacy.[4] In de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna ‘WBP’) is verder uitgewerkt
hoe met de verwerking van persoonsgegevens van onder meer (zieke) werknemers moet worden omgegaan.
Een persoonsgegeven in de zin van de WBP is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (art. 1 onder a WBP). Onder ‘verwerking’ wordt verstaan elke handeling of elk geheel van
handelingen met betrekking tot persoonsgegevens (art. 1 onder b WBP). In art. 6 tot en met 15 WBP zijn
vervolgens de algemene beginselen neergelegd waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen,
zoals een zorgvuldige verwerking en een duidelijke doelomschrijving. Voor bijzondere gegevens geldt op grond
van art. 16 e.v. WBP een verbod om deze gegevens te verwerken. Van het verbod tot het verwerken van
bijzondere gegevens kan alleen ontheffing worden verleend indien de verwerking zijn grondslag vindt in een van
art. 17 tot en met 23 WBP. Art. 21 WBP regelt de ontheffing op het verbod om gegevens betreffende iemands
gezondheid te verwerken. Het begrip ‘gezondheid’ moet ruim worden opgevat. Het omvat alle gegevens die de
geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen. Het verbod ziet dus niet alleen op gegevens
waarop het medisch beroepsgeheim rust (zoals de aard, oorzaak en behandeling van de ziekte). Zo is
bijvoorbeeld het enkele gegeven dat iemand ziek is een gegeven omtrent gezondheid, hoewel dat gegeven op

zichzelf nog niets zegt over de aard van de aandoening.[5] Voor werkgevers geldt dat het verbod om
gezondheidsgegevens te verwerken niet van toepassing is indien de gegevens worden verwerkt voor een goede
uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of cao’s die voorzien in aanspraken die afhankelijk
zijn van de gezondheid van de betrokkene. Ook mogen door de werkgever gezondheidsgegevens worden
verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met
ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het is echter niet de werkgever zelf die deze gegevens mag verwerken. Op
grond van art. 21 lid 2 WBP mogen de gezondheidsgegevens in principe alleen maar verwerkt worden door
personen op wie een geheimhoudingsplicht rust, zoals de bedrijfsarts. De werkgever moet de
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gezondheidsgegevens dan ook door een bedrijfsarts laten verwerken. Op dit uitgangspunt is in art. 23 WBP een
aantal uitzonderingen geformuleerd. Zo is op grond van lid 1 onder a de verwerking wel rechtmatig als de
betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming mag volgens het CBP niet te
snel worden aangenomen, mede vanwege de afhankelijke positie van de werknemer. Toestemming geeft in ieder

geval geen recht op het vastleggen van de gezondheidsgegevens in de verzuimregistratie.[6] In art. 23 lid 1 onder b
WBP is vervolgens bepaald dat gezondheidsgegevens wel verwerkt mogen worden voor de vaststelling,
uitoefening of verdediging van een recht in rechte. Te denken valt daarbij aan het opbouwen van een dossier bij
verslavingsproblematiek.

Bedrijfsarts of verzuimconsulent?

In de Arbeidsomstandighedenwet (‘Arbowet’) is in art. 14 geregeld dat de werkgever de plicht heeft om zich voor
een aantal taken, waaronder de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werkzaamheden
te verrichten, te laten bijstaan door deskundigen. Voor de begeleiding van zieke werknemers heeft de werkgever
daarbij de keuze tussen een arbodienst (art. 14a Arbowet) of een bedrijfsarts die niet werkzaam is bij een
arbodienst. Deze laatste mogelijkheid wordt ook wel de maatwerkregeling arbodienstverlening genoemd en om
hiervan gebruik te kunnen maken moet aan strikte eisen worden voldaan. Deze eisen zijn dat (i) het moet gaan om
een bedrijfsarts die als zodanig in het BIG-register is geregistreerd (art. 14 lid 1 Arbowet); en (ii) de optie van
maatwerk mogelijk is door hetzij een cao-bepaling of regeling door of namens een bevoegd bestuursorgaan, hetzij
via overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (art. 14 lid 9 Arbowet). Het gaat
hier dus nadrukkelijk niet om het instemmingsrecht zoals in art. 27 WOR is geregeld.

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (verder: Regeling procesgang)[7] wordt vervolgens de rol
van de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding verder omschreven.

Kort gezegd komt het erop neer dat een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij situaties waarin de werknemer
claimt de bedongen arbeid wegens ziekte niet te kunnen verrichten. De inhoudelijke eisen die aan de begeleiding
van zieke medewerkers moeten worden gesteld en de rolverdeling tussen de verschillende bij de
verzuimbegeleiding en re-integratie betrokken partijen, zijn vastgelegd in de Beleidsregels beoordelingskader

poortwachter.[8]

De vraag die zich in de praktijk steeds vaker voordoet is of de bedrijfsarts zelf altijd betrokken moet worden, of
dat bepaalde taken ook door anderen kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om
arboverpleegkundigen, casemanagers en re-integratie- en verzuimconsulenten. Deze vraag moet worden
beantwoord aan de hand van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’). Op grond
van art. 36 Wet BIG mogen artsen en andere in de wet bepaalde disciplines zogenaamde ‘voorbehouden
handelingen’ verrichten. In art. 38 Wet BIG is bepaald dat sommige van die handelingen, onder voorwaarden,
ook door anderen mogen worden verricht. Indien het hierbij gaat om verwijzing naar een andere deskundige,

draagt de bedrijfsarts geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de door de deskundige verrichte handelingen.[9]

Dit is anders indien de bedrijfsarts onderdelen van zijn medische taken, die liggen op het eigen
deskundigheidsgebied, in het kader van de verzuimbegeleiding overdraagt aan anderen. Het hoeft hier niet te
gaan om medisch geschoolden. Deze anderen voeren dan een deel van de taken van de bedrijfsarts uit, maar
werken onder instructie, begeleiding en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Dergelijke overdracht van

taken wordt delegatie genoemd.[10] Delegatie is dus geoorloofd zolang de bedrijfsarts de
eindverantwoordelijkheid blijft houden, de zogenaamde ‘verlengde-arm-constructie’. Het feit dat de bedrijfsarts
eindverantwoordelijk blijft, zou moeten waarborgen dat onder meer de privacy van de werknemer voldoende
beschermd blijft doordat ook het beheer van het bedrijfsgeneeskundig dossier door en onder
verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts plaatsvindt. Dit leidt ertoe dat de personen die door de bedrijfsarts
taken gedelegeerd krijgen, alleen die delen van het dossier mogen inzien die relevant zijn voor de door hen te
verrichten werkzaamheden. Dit is een uitzondering ten opzichte van hetgeen normaliter in de relatie tussen arts
en patiënt gebruikelijk is. In art. 7:457 BW is namelijk geregeld dat de toestemming van de patiënt voor inzage
in zijn dossier wordt voorondersteld voor zover noodzakelijk door rechtstreeks bij de behandeling of begeleiding
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betrokkenen. In art. 14 lid 6 Arbowet is ten aanzien van ziekteverzuimbegeleiding deze bepaling uitgesloten. De
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst ('KNMG') is hieromtrent van
mening dat niet werkbaar is om voor inzage door ieder ander dan de bedrijfsarts toestemming aan de

werknemer te vragen.[11] Wel adviseert de KNMG om prudent met het begrip ‘rechtstreeks betrokkene’ om te
gaan en dit begrip restrictief uit te leggen. Wat de KNMG betreft vallen de personen die als team, op directe en
gelijkgerichte wijze, betrokken zijn bij het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt, onder het begrip
‘rechtstreeks betrokkene’. Personen die taken in de verzuimbegeleiding en re-integratie verrichten op hun eigen
inhoudelijke werkgebied, zoals arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkenden, zullen geen inzage
mogen krijgen in medische gegevens. Niet-medische gegevens krijgen zij alleen voor zover deze relevant zijn
voor hun opdracht. Wij wijzen er in dit kader op dat het een misverstand is dat werken onder de ‘verlengde arm’
van de bedrijfsarts alleen zou kunnen gelden voor (para)medisch geschoolden. Zolang iemand namens en
onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken verricht in de verzuimbegeleiding en daartoe bekwaam is,

is dat toegestaan. Dit blijkt uit verschillende bronnen.[12],[13] Het CBP heeft in het kader van een onderzoek
naar de manier waarop een arbodienst is omgegaan met privacygevoelige gegevens beschreven dat ook niet-

medisch geschoolden, onder voorwaarden, taken in de verzuimbegeleiding kunnen verrichten.[14] In dit kader is
de uitspraak van de Voorzieningenrechter Enschede, dat aan het oordeel van een verzuimconsulent van de
ingeschakelde arbodienst niet dezelfde waarde kan worden toegekend als aan het oordeel van een bedrijfsarts,
opmerkelijk. Dit kan zo zijn maar hangt af van het antwoord op de vraag of deze verzuimconsulent werkt ‘onder

de verlengde arm’ van de bedrijfsarts.[15]

Informatieverstrekking aan de werkgever

Voorgaande wet- en regelgeving lijkt – met de handleidingen van zowel KNMG als de Nederlandse Vereniging

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (‘NVAB’)[16], in de hand, – goed hanteerbaar. Desalniettemin lijkt het
geregeld fout te gaan. Dit begint vaak al bij de ziekmelding. Werknemers gaan er logischerwijs van uit dat zij in
geval van ziekte hun werkgever moeten laten weten wat er met hen aan de hand is. Werkgevers noteren, vaak
te goeder trouw, de spontaan ontvangen informatie over de ziekmelding. Zoals hiervoor omschreven, is dit op
grond van de WBP niet toegestaan. Aan de andere kant wordt de werkgever ex art. 25 WIA geacht aantekening
te houden van het verloop van de ziekte en de re-integratie van de verzekerde. Daarnaast regelt art. 2 lid 1
Regeling procesgang dat de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst alle noodzakelijke gegevens verstrekt over
het verzuim om de bedrijfsarts in staat te stellen de bijstand bij verzuimbegeleiding naar behoren te vervullen.
‘Naar behoren’ kan mede worden uitgelegd als tijdig en professioneel handelend. De normen daarvan zijn
verder ingekleurd door de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. In de toelichting daarop is onder meer
beschreven dat de werkgever de bedrijfsarts in staat moet stellen om volgens professionele normen te
handelen. De aard van de achterliggende (medische) problematiek bij een ziekmelding is dus bepalend voor het

moment en de inhoud van de te zetten stappen.[17] In een rapport over verzuimbedrijven heeft Inspectie SZW
(‘ISZW’, de voormalige Arbeidsinspectie) bevestigd dat werkgevers een dusdanig contract moeten sluiten met

de arbodienstverlener dat de laatste op grond van dit contract volgens professionele normen kan handelen.[18] Dit
impliceert dat de bedrijfsarts, om te kunnen bepalen of er sprake is van ‘dreigend langdurig verzuim’ in een vroeg
stadium achtergrondgegevens moet krijgen over de ziekmelding. De weg om die gegevens te krijgen is al lang niet
meer om alle verzuimende werknemers in een vroeg stadium te benaderen. In het kader van zelfwerkzaamheid en
eigen regie van werkgevers alsmede vanuit kostenoverwegingen worden steeds meer contracten voor
verzuimbegeleiding afgesloten waarin een vroeg contact tussen bedrijfsarts en werknemer niet is vastgelegd. Om
toch te kunnen voldoen aan de wettelijke en professionele verplichtingen zal de arbodienstverlener zijn informatie
over het verzuim van werkgever moeten verkrijgen.

Voorgaande leidt voor werkgevers tot een conflict tussen de geldende privacywetgeving en de door de wetgever
aan de werkgever opgelegde verplichtingen in het kader van de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Een
vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer de werkgever op grond van art. 7:629 lid 6 BW het loon wil
opschorten indien de werknemer zich niet houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke
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voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te
stellen. De wetgever heeft niet verder uitgewerkt welke gegevens wel en niet hoeven te worden verstrekt. Ten
aanzien van art. 7:629 lid 6 BW kan – mede op basis van de Kamerstukken – door het gebruik van de zinsnede
‘redelijke voorschriften’ wel worden geconcludeerd dat de werkgever niet om gegevens mag vragen die onnodig

belastend zijn voor de werknemer.[19]

  Vuistregels CBP
  Het CBP heeft uitgewerkt wat de werkgever aan de werknemer mag vragen bij een ziekmelding. Daarbij

horen zaken als duur van de ziekte, lopende afspraken die verzet moeten worden, regresmogelijkheden en
bepaalde vangnetsituaties. Terughoudender is het CBP ten aanzien van vragen naar mogelijkheden en

beperkingen, omdat die sterk samenhangen met de medische component van het verzuim.[20] Het CBP
baseert zich hierbij op hetgeen in de memorie van toelichting bij art. 21 WBP is opgemerkt, te weten dat
een werknemer niet meer informatie aan de werkgever hoeft te verstrekken dan deze nodig heeft om vast
te stellen of zijn werknemer recht op de loondoorbetaling heeft. Hier wordt aan toegevoegd dat dit
bijvoorbeeld met zich brengt dat ingeval de werknemer zich ziek meldt, hij zijn werkgever de aard en de

oorzaak van de ziekte niet behoeft mede te delen.[21] De praktijk leert echter dat het voor werkgever en
werknemers vrijwel onmogelijk is om met elkaar in termen van mogelijkheden en beperkingen te
communiceren. Door het CBP wordt echter desalniettemin het standpunt ingenomen dat het verbod tot het
verwerken van gezondheidsgegevens enkel niet geldt wanneer deze verwerking geschiedt met de
uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. Gevolg van dit standpunt is dat naar het oordeel van het

CBP de werkgever zelfs niet mag informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte.[22] Dit zou er immers
toe kunnen leiden dat er geen sprake meer is van een geheel vrijwillige mededeling van de werknemer
aangezien het enkele informeren door de werkgever kan worden gezien als het uitoefenen van enige
aandrang. Dit geldt temeer nu in het algemeen niet snel wordt aangenomen dat de werknemer in de

gezagsverhouding tot zijn werkgever in vrijheid zijn wil kan uiten.[23] De praktijk in verreweg de meeste
situaties is dat de werknemer – ook als de werkgever niet informeert naar de aard en oorzaak van de ziekte
– uit zichzelf meldt wat er aan de hand is. Het CBP is van mening dat zelfs in een dergelijke situatie de
werkgever enkel geoorloofd is deze gegevens te verwerken indien hiervoor een goede reden is. Hiervan
kan sprake zijn indien werkgever met de gezondheidsbelangen van de werknemer rekening moet houden,

bijvoorbeeld ingeval een werknemer last heeft van astma, epilepsie of suikerziekte.[24]

  Verzuimbedrijven
  Los van de informatie die de werkgever rechtstreeks van de werknemer krijgt, kunnen werkgevers ook op

andere manieren gegevens over zieke werknemers tot hun beschikking krijgen. Eén van de ontwikkelingen
die in dit kader van belang is, is het feit dat de laatste jaren door werkgevers steeds meer gebruik wordt

gemaakt van verzuimbedrijven.[25],[26] Dit zijn bedrijven die voor de werkgever het casemanagement van
de ziekteverzuimbegeleiding op zich nemen. Zoals hiervoor omschreven mogen deze verzuimbedrijven in
het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers in beginsel alleen de
gegevens verwerken die een werkgever ook mag verwerken. Uit onderzoeken van het CBP en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat dergelijke bedrijven veel meer informatie
verwerken en aan werkgever verstrekken dan geoorloofd. In 2009 heeft het CBP een arbodienst een last
onder dwangsom opgelegd omdat de arbodienst medische gegevens van werknemers aan werkgevers
verstrekte. De dwangsom bedroeg € 1.000 per geconstateerde overtreding, met een maximum van
€ 120.000. Naar aanleiding van deze bevindingen is het CBP ook andere arbodiensten gaan bezoeken. Bij
twee arbodienstverleners, te weten een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf, heeft dit geleid tot
de constatering dat in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers werden verwerkt en aan

de werkgever werden verstrekt.[27]

Voorts is medio 2012 in een televisie-uitzending van Zembla aandacht besteed aan de werkwijze van het
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verzuimbedrijf ‘VerzuimReductie’. Deze uitzending – waarin werd gesignaleerd dat casemanagers van het
verzuimbedrijf bij werknemers informeerden naar aard en oorzaak van de ziekte, alsmede over de
voortgang van de doktersbehandeling en deze informatie ook registreerden – heeft geleid tot Kamervragen

en een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.[28] De belangrijkste conclusie
van dit onderzoek is dat de afspraken die worden gemaakt tussen bedrijfsartsen en verzuimbedrijven niet
vallen onder de verlengde-arm-constructie. Dit betekent dat verzuimbedrijven geen medische gegevens
mogen inwinnen, registreren of doorgeven. Klaarblijkelijk was dit voor partijen niet voldoende duidelijk. Naar
aanleiding van de uitkomst van het onderzoek hebben de bewindslieden van de Ministeries van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport maatregelen genomen ter verbetering van het
functioneren van bedrijfsartsen en daarmee ook de verzuimbureaus. Meer recent heeft Zembla weer een
uitzending gewijd aan de privacy van zieke werknemers. Geconcludeerd werd dat de privacy van zieke
werknemers – ditmaal vooral door verzuimverzekeraars – nog steeds wordt geschonden. In antwoord op de
naar aanleiding van de uitzending van Zembla gestelde Kamervragen, heeft de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid laten weten dat niet aan de orde is dat de regels die gelden met betrekking tot de
privacybescherming niet helder zijn – dat zijn ze zijns inziens wel – maar dat ‘de uitvoeringspraktijk van
betrokken partijen gewijzigd wordt en in overeenstemming wordt gebracht met de privacyregelgeving’.

Klopt de theorie (nog) in de praktijk?

In het licht van het voorgaande blijkt dat er onvoldoende duidelijkheid is over de bevoegdheden van werkgevers ten
aanzien van het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers. De theorie (vragen mag niet, spontaan
gemelde gegevens mogen niet worden vastgelegd of doorgegeven) is in de praktijk niet werkbaar. Werknemers
geven in verreweg de meeste gevallen spontaan bij de ziekmelding de reden door en vinden het ook niet vreemd
dat de werkgever daarvan een notitie maakt. Bedrijfsartsen en arbodiensten worden bij een strikte toepassing van
de privacywetgeving, zoals CBP die uitlegt, door werkgevers onvoldoende gefaciliteerd om in ziekmeldingen een
probleemgeval te ontdekken en daarop tijdig te reageren. De toenemende wens tot meer eigen regie van
werkgevers in verzuim, mede ingegeven door de keuze tussen de maatwerk- en vangnetregeling, botst in de
praktijk met de regelgeving.

Ook worden werkgevers die bij disfunctioneren onvoldoende aandacht aan de medische component en/of aan
de persoonlijke omstandigheden van de werknemer besteden, daarvoor door de kantonrechter aangesproken.
Zo wees de Kantonrechter Sittard-Geleen een ontbindingsverzoek vanwege disfunctioneren af. De werkgever
had niet geïnformeerd naar de oorzaak van het achteruitgaan in functioneren, terwijl later bleek dat er forse

psychische problematiek bestond.[29] Ook in andere uitspraken wordt door kantonrechters soms makkelijk
voorbijgegaan aan het verwerken van gezondheidsgegevens door de werkgever of door andere partijen. Zo
oordeelde de Kantonrechter Groningen dat een alcoholtest bij een werknemer niet als een inbreuk op de

persoonlijke levenssfeer van de werknemer kon worden gezien.[30] De uitkomst van een alcoholtest moet echter
worden aangemerkt als een gezondheidsgegeven en daarmee zou de test niet door de werkgever mogen
geschieden.

Conclusie en aanbeveling

Uiteraard is privacybescherming in het algemeen en bescherming van gezondheidsgegevens in het bijzonder een
groot goed. Er is echter een steeds grotere discrepantie ontstaan tussen de strikte (uitleg van de) privacywetgeving
en de ontwikkelingen in de praktijk, waarin blijkbaar behoefte is ontstaan om meer gegevens tussen de bij verzuim
betrokken partijen uit te wisselen. Dat zal deels ook te maken hebben met de complexe en op bepaalde punten
tegenstrijdige regels op dit terrein. Indien ervan uit wordt gegaan dat de meeste werknemers daarnaast met in
ieder geval het vastleggen door de werkgever en doorgeven aan de arbodienst/bedrijfsarts van de spontaan
gemelde verzuimreden geen problemen hebben, dan is er naar onze mening voldoende grond om de
gegevensuitwisseling bij verzuim opnieuw te bezien en mogelijk te herzien, met inachtneming van de geldende
wettelijke regels. Hierbij kan worden gedacht aan het toestaan van het verwerken door de werkgever van door de
werknemer gemelde verzuimredenen. Vanzelfsprekend moeten hier voorwaarden aan verbonden worden, zoals
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het van tevoren goed informeren van de werknemer over zijn rechten en verplichtingen, alsmede het waarborgen
dat alleen bepaalde personen bij de werkgever, met wie een specifieke geheimhoudingsovereenkomst is gesloten,
inzage in deze gegevens kunnen krijgen. Ook de positie van verzuimbedrijven zal in dit kader aan de orde moeten
komen.
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