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1. Inleiding 
 

Op 21 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de publicatie ‘De zieke werknemer’. 

Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers  

uitgebracht. Deze publicatie vervangt de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ van februari 

2008. 

 

Deze publicatie geeft duidelijkheid over welke gegevens bijvoorbeeld werkgevers, verzekeraars, 

UWV, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) werknemers mogen 

verwerken. De normen in deze beleidsregels zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit 

Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen en dus belangrijk om te kennen.  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens zal streng toe blijven zien op de verwerking van gevoelige medische 

gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit heeft eerder 

onderzoek gedaan bij onder meer een verzuimbedrijf, arbodiensten en werkgevers die in strijd met 

de wet medische gegevens van werknemers verwerkten.  

 

Beleidsregels zijn strijdig met werkwijze UWV 
Recent verscheen het rapport van AP over Abrona. Dit rapport heeft nogal wat stof doen opwaaien, 

omdat hieruit onder meer bleek dat zwangerschap als een medisch gegeven wordt beschouwd.  

Een werkneemster hoeft de werkgever hierover niet te informeren, ook niet als zij ziek wordt. Op het 

moment dat de bedrijfsarts weet dat het verzuim zwangerschapsgerelateerd is, moet hij aan de 

werkgever alleen laten weten dat er recht is op vangnet, zodat deze aanspraak kan maken op 

ziekengeld. Het wonderlijke is dat UWV wel degelijk onderscheid maakt in de meldingen voor het 

Ziektewetvangnet. Een werkgever krijgt niet anders te horen dan ‘vangnet’, maar een 

Ziektewetvangnetuitkering moet uiterlijk op de vierde dag worden gemeld indien iemand langer dan 

24 weken zwanger is. Is betrokkene < 24 weken zwanger dan dient de melding te gebeuren binnen 

zes weken na eerste ziektedag. En u weet dat te late meldingen bij het UWV weer leiden tot 

administratieve sancties. Kortom, de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ sluiten niet aan bij de 

huidige praktijk van het UWV.  

Opvallend is ook dat de AP  schrijft dat de Probleemanalyse niet naar de werkgever gaat, maar dat de 

werkgever alleen maar advies krijgt. Dit komt niet overeen met de huidige praktijk. Wil de AP dat de 

Probleemanalyse die de bedrijfsarts opstelt, alleen bestemd is voor de werknemer en dat deze niet 

naar de werkgever toegaat? Dan zal het UWV al zijn formulieren moeten veranderen, inclusief het 

poortwachterproces. De poortwachter procesgang start met een goede probleemanalyse. In uiterlijk 

week 6 wordt de Probleemanalyse opgesteld (bij lage rugklachten en psychische problematiek al in 

week 3). Het Plan van aanpak dat werkgever en werknemer samen moeten opstellen is nauw 

verbonden met de opgestelde Probleemanalyse door de bedrijfsarts. Een goede Probleemanalyse is 

de basis van een goed re-integratietraject en het UWV is van mening dat de Probleemanalyse wel 

naar de werkgever wordt toegestuurd. De beleidsregels sluiten niet aan bij de huidige praktijk. 

Bovendien bevat een goede Probleemanalyse geen medische informatie, maar belicht het de 
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mogelijkheden en functionele beperkingen en geeft adviezen ten behoeve van een snelle terugkeer 

in de bedongen arbeid of andere passende arbeid.   

Het UWV heeft eind april 2016 nog geen reactie gegeven op de strijdigheid van hun werkwijze met 

de nieuwe beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de AP. In deze whitepaper belichten we de 

beleidsregels zoals het AP deze stelt.  

 

Wet bescherming persoonsgegevens 
De beleidsregels zijn gebaseerd op de wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, 

jurisprudentie en algemene normen voor uitwisseling van gegevens over de gezondheid.  Een 

belangrijke grondslag is natuurlijk artikel 16 Wbp. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van 

persoonsgegevens over iemands gezondheid verboden is.  

 

Volgens de AP moet het begrip ‘gezondheidsgegeven’ in de zin van artikel 16 Wbp ruim worden 

opgevat. Het omvat niet alleen de gegevens die een arts bij een medisch onderzoek of medische 

behandeling verwerkt, maar álle gegevens die de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een 

persoon betreffen. Zo is het enkele feit dat iemand zich ziek heeft gemeld een gegeven over de 

gezondheid, ook al zegt dat niets over de aard van de aandoening. 

De Wbp voorziet wel in een aantal uitzonderingen op het verbod op het verwerken van 

persoonsgegevens over de gezondheid. Zo zijn werkgevers op grond van de Wet Verlenging 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wet VLZ) verplicht om het loon van zieke werknemers 

twee jaar lang door te betalen. Op basis hiervan mag de werkgever gegevens over de gezondheid van 

zieke werknemers verwerken die noodzakelijk zijn om het recht op loondoorbetaling vast te stellen. 

Welke gegevens dat volgens AP zijn, leest u in hoofdstuk 3.   

Re-integratie of begeleiding van zieke werknemers  

Een uitzonderingsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor begeleiding en re-integratie 

van zieke werknemers is neergelegd in artikel 21, eerste lid, sub f, onder 2, Wbp. Hierin staat dat het 

verbod van artikel 16 niet van toepassing is als de verwerking gebeurt door werkgevers of 

instellingen die voor hen werkzaam zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor de re-integratie of 

begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid.  

 

Ook hier begrenst de noodzakelijkheidseis  de aard en omvang van de gegevens die werkgevers en 

andere partijen mogen verwerken. De verschillende partijen mogen alleen die gegevens verwerken 

die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken bij re-integratie/ begeleiding van de 

zieke werknemer 

Toestemming  

Het verwerken van gegevens over de gezondheid van een werknemer kan ook plaatsvinden op grond 

van uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, zoals bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, 

Wbp juncto artikel 1 aanhef en onder i, Wbp. 
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Hiermee dient in een arbeidsrelatie echter bijzonder terughoudend te worden omgegaan. Omdat er 

sprake is van een gezagsverhouding, zou de werknemer zich gedwongen kunnen voelen 

toestemming te verlenen. Zieke werknemers kunnen deze druk ook voelen bij de 

bedrijfsarts/arbodienst, aangezien zij deze dikwijls ervaren als een ‘verlengstuk’ van de werkgever.  

In een werkgever-werknemerrelatie zal er dan ook niet snel sprake zijn een toestemming die in 

vrijheid is geuit. 
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2. Beleidsregels bij de sollicitatieprocedure 
 

Al in de sollicitatieprocedure heeft de werkgever te maken met privacy-regels wat betreft de 

gezondheid van een eventuele toekomstige werknemer.  

Het sollicitatiegesprek  
De werkgever mag geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim 

in het verleden. En ook niet of een sollicitante zwanger is of van plan dat te worden. De sollicitant 

hoeft tijdens het sollicitatiegesprek geen gegevens over zijn gezondheid te verstrekken die niet 

rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar hij of zij solliciteert. Hij is 

wel verplicht de werkgever te informeren over gezondheidsklachten waarvan hij weet of moet 

begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de functie. 

 

Tip: Geef tijdens het sollicitatiegesprek een goed beeld van de functie te geven (taak – functie 

analyse) en laat werknemer vervolgens schriftelijk vastleggen dat hij/zij verklaart dat hij/zij over de 

functionele mogelijkheden beschikt om deze taken goed te verrichten. Mocht er al korte tijd later 

problemen komen, dan ligt er bewijs dat werknemer verkeerde informatie heeft verstrekt 

voorafgaand aan zijn of haar indiensttreding. Punt blijft hoe dit alles geïnterpreteerd gaat worden.  

Ben je ongeschikt voor de functie als je vooraf al weet dat je veel gaat verzuimen? 

 

De aanstellingskeuring  
Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt vanwege een sollicitatieprocedure of 

een wijziging van de arbeidsverhouding. Deze keuring is alleen toegestaan wanneer de functie 

bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant. Tijdens de keuring worden 

alleen de aspecten onderzocht die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bijzondere functie-

eisen.  

 

De uitslag van de aanstellingskeuring (geschikt, geschikt onder voorwaarden of ongeschikt) wordt als 

eerste aan de sollicitant bekendgemaakt. Pas met toestemming van de sollicitant mag de bedrijfsarts 

de uitslag van de aanstellingskeuring bekendmaken aan de werkgever. 

Het doelgroepregister  
Om te kunnen voldoen aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, mag een werkgever 

informatie opvragen uit het doelgroepregister bij het UWV. Hiervoor heeft de werkgever het 

burgerservicenummer van de sollicitant nodig. Het UWV verstrekt géén informatie aan de werkgever 

over de grondslag van opname (Wajong, WSW, WIW, ID of Participatiewet) in het register.  
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3. Beleidsregels bij ziekmelding 
 

Bij een ziekmelding mag de werkgever een beperkt aantal vragen stellen aan de zieke werknemer, 

omdat hij wettelijk verplicht is de voortgang van de ziekte van de werknemer bij te houden. Uit de 

Wbp vloeit voort dat de werkgever zich bij de ziekmelding moet beperken tot de gegevens die 

noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, om een wettelijke 

verplichting na te komen of voor de bedrijfsvoering. De werkgever mag bij de ziekmelding niet 

vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte. Ook mag hij niet zelf vragen naar de 

beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. 

Wat mag een werkgever vragen? 
Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid 

vragen en registreren:  

- het telefoonnummer en (verpleeg)adres;  

- de vermoedelijke duur van het verzuim;  

- de lopende afspraken en werkzaamheden;  

- of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder 

welke vangnetbepaling hij valt);  

- of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;  

- of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is 

(regresmogelijkheid).  

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de 

hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de 

gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich immers gedwongen 

voelen toestemming te verlenen. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het 

noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij 

epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens 

over zijn ziekte registreren.  

Vangnetbepaling  
De Ziektewet geeft bepaalde groepen werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te doen 

recht op een Ziektewetuitkering (het Ziektwetvangnet). De werkgever hoeft dan geen loon door te 

betalen aan de werknemer. De vangnetregeling geldt voor:  

1. werkneemsters die door zwangerschap arbeidsongeschikt zijn; 

2. werknemers die door orgaandonatie arbeidsongeschikt zijn; 

3. werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden die binnen vijf jaar na indiensttreding 

opnieuw arbeidsongeschikt worden en oudere werknemers die voorafgaand aan de 

indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben 

ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding (langdurig) ziek worden (zogenoemde 

no-riskpolis). 
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Ad 1. Zwangere werkneemster 

De werkneemster die door zwangerschapsgerelateerde klachten verzuimt, hoeft de aard en de 

oorzaak van het verzuim niet aan de werkgever door te geven. In de Ziektewet wordt bepaald dat 

een werkgever ook met terugwerkende kracht het ziekengeld uitbetaald kan krijgen als hij 

redelijkerwijs niet kon weten dat er sprake was van een vangnetsituatie. Dit geeft de zwangere 

werkneemster de gelegenheid om haar werkgever op een later tijdstip te informeren over de 

zwangerschap en of dit de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is, zonder dat dit als consequentie 

heeft dat de werkgever het ziekengeld misloopt.  Waarom dat nuttig is, is niet duidelijk. 

Op het moment dat de bedrijfsarts weet dat het verzuim zwangerschapsgerelateerd is, moet hij aan 

de werkgever alleen laten weten dat er recht is op vangnet, zodat deze aanspraak kan maken op 

ziekengeld. 

 

Ad 2. Orgaandonatie 

Ook voor werknemers die als gevolg van orgaandonatie ongeschikt zijn om te werken, kan de 

werkgever aanspraak maken op ziekengeld. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werknemer de 

werkgever informeert dat hij onder een vangnetbepaling valt, maar niet onder welke 

vangnetbepaling hij valt.  

Ad 3. No-riskpolis  

Een werknemer moet de werkgever antwoord moet geven op de vraag of een van de bepalingen in 

artikel 29b of 29d (no-riskpolis) van de Ziektewet van toepassing is als hij minimaal twee maanden in 

dienst is. Dit betekent echter niet dat de werkgever dan mag vragen naar het ziekte- of 

uitkeringsverleden van de werknemer. De werkgever mag alleen vragen of artikel 29b of 29d van de 

Ziektewet (de no-riskpolis) van toepassing is. 

Tip: leg uitdrukkelijk vast dat werknemer geen medische informatie verstrekt en dat alleen 

beantwoording met ja of nee op de vraag voldoende is. Er is een voorbeeldformulier op VeReFi onder 

protocollen om deze uitvraag voor de no-riskpolis te doen.  

 

Welke gegevens mag de werkgever verwerken? 
Naast de gegevens van de ziekmelding mag de werkgever gegevens verwerken die de 

bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over: 

- de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan 

doen); 

- de verwachte duur van het verzuim;  

- de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen); 
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- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor 

de re-integratie moet treffen. 

 

Hoe lang mag de werkgever gegevens bewaren? 
Op basis van de Wbp mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.  

De werkgever mag administratieve verzuimgegevens tot maximaal twee jaar na afloop van de 

arbeidsrelatie bewaren, tenzij de werkgever eigenrisicodrager Ziektewet is. Dan moet de werkgever 

de gegevens over de ziekmelding vijf jaar bewaren en moet de bedrijfsarts deze tien jaar bewaren. 

Voor WGA-eigenrisicodragers mogen de gegevens voor de duur van het WGA-traject bewaard blijven 

(tien jaar).  

De bedrijfsarts mag medische dossiers maximaal vijftien jaar bewaren, tenzij er sprake is van een 

beroepsziekte. Dan mag de arts de gegevens langer bewaren. Voor niet-medische dossiers geldt een 

bewaartermijn van maximaal twee jaar  

Re-integratiedossiers mogen maximaal vijftien jaar worden bewaard door de hulpverlener die 

rechtstreeks onder de WGBO valt en twee jaar door andere hulpverleners . 

De bewaartermijnen van dossiers zijn dus afhankelijk gesteld van het wel of niet eigen risico dragen 

voor de Ziektewet of de WGA en niet van de duur van het risico: (12, 13 [+ jaar sanctie of 3 jaar 

loondoorbetaling] of zelfs 14 jaar [3 jaar loondoorbetaling + sanctie]). Dit terwijl een werkgever het 

UWV ook nog jaren later (T-2), dus 4 jaar na eerste datum ziekmelding moet kunnen controleren op 

foutieve doorbelastingen. 
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4. Beleidsregels voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie  
 

In de wet is vastgelegd dat verzuimbegeleiding/re-integratie primair de verantwoordelijkheid is van 

de werkgever en de zieke werknemer. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is 

nader uitgewerkt welke stappen hiervoor genomen moeten worden. De werkgever en de zieke 

werknemer hebben bijvoorbeeld de verplichting om samen een plan van aanpak op te stellen,  een 

re-integratiedossier samen te stellen en een re-integratieverslag te maken.  

De bedrijfsarts/arbodienst heeft de wettelijke taak om de werkgever een oordeel over het 

ziektegeval te geven.  

 

Bij de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie spelen verschillende partijen een rol. Iedere partij 

heeft eigen taken en verantwoordelijkheden en mag alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van de eigen rol. 

De bedrijfsarts/arbodienst  
Een bedrijfsarts/arbodienst mag bij ziekteverzuimbegeleiding alleen die informatie verschaffen aan 

een werkgever die deze nodig heeft om een beslissing te nemen over loondoorbetaling, 

verzuimbegeleiding en re-integratie. De bedrijfsarts/arbodienst mag de volgende gegevens over de 

gezondheid van een zieke werknemer aan de werkgever verstrekken: 

- de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan 

doen);  

- de verwachte duur van het verzuim;  

- de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);  

- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor 

de re-integratie moet treffen.  

Alle mogelijke overige gegevens over de gezondheid van werknemers acht de AP voor de werkgever 

niet noodzakelijk voor de loondoorbetalingsverplichting, re-integratie en verzuimbegeleiding. Deze 

gegevens vallen daarom onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag 

deze gegevens niet aan de werkgever verstrekken . Het betreft onder meer de volgende gegevens:  

- diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen; 

- eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;  

- gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen e.d.; 

- overige situationele problemen, zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, 

overlijden partner, scheiding e.d. 

De bedrijfsarts/arbodienst is wettelijk verplicht om op verzoek van het UWV gegevens van de zieke 

werknemer te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van het UWV.  
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Delegatie van taken door de bedrijfsarts 
De taken van de bedrijfsarts vinden hun basis in artikel 14 van de Arbowet. De bedrijfsarts heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsgeneeskundige advisering. Taken die door de wet aan de 

bedrijfsarts zijn toegekend, kunnen alleen door anderen worden uitgeoefend als zij hiertoe van de 

bedrijfsarts een opdracht hebben gekregen. De bedrijfsarts kan er zo voor kiezen zijn medische taken 

bij de verzuimbegeleiding/re-integratie over te dragen aan anderen, bijvoorbeeld een medewerker 

van een arbodienst of een Casemanager Taakdelegatie (verlengde arm).  

Als zo’n medewerker de taak heeft om actieve ziekteverzuimbegeleiding uit te voeren in opdracht 

van de bedrijfsarts mag de casemanager in dat geval over gezondheidsgegevens van de zieke 

werknemer beschikken die voor de uitoefening van zijn taken strikt noodzakelijk zijn. Tot welke delen 

van het medisch dossier de medewerker toegang heeft, hangt dus af van de taken die hij vervult.  

Wanneer de taak van de casemanager alleen bestaat uit faciliterende en coördinerende 

werkzaamheden tijdens het ziekteverzuimproces, is de medewerker aan te merken als 

procesbewaker voor de werkgever. Ook dan geldt dat de casemanager alleen mag beschikken over 

de informatie die noodzakelijk is voor de vervulling van deze taken. 

Tip: Kennis wordt steeds belangrijker. Aan taakdelegatie zijn een aantal randvoorwaarden 

verbonden. De gedelegeerde moet bijvoorbeeld voldoende zijn opgeleid en er moeten protocollen 

zijn die duidelijk maken welke taken de gedelegeerde wel en niet kan uitvoeren. De opleiding 

Casemanager Taakdelegatie van CS Opleidingen voorziet casemanagers van de benodigde 

handvatten.  
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5. Beleidsregels voor het re-integratietraject 
 

Een werkgever is verplicht zo tijdig mogelijk die maatregelen te treffen die nodig zijn om een zieke 

werknemer in staat te stellen zijn eigen of ander passend werk te doen. Hierbij worden de volgende 

stappen gevolgd: 

Probleemanalyse 

Is er volgens de bedrijfsarts sprake van dreigend langdurig ziekteverzuim, dan is de werkgever 

verplicht om binnen zes weken na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een advies van de 

bedrijfsarts over de ziekte van de werknemer te vragen. De bedrijfsarts stelt hiervoor een 

probleemanalyse op, waarin onder andere de aard van de klachten, de beperkingen en de 

omstandigheden van de situatie van de zieke werknemer worden beschreven. De probleemanalyse 

gaat niet naar de werkgever. 

 

Aan de hand van de probleemanalyse brengt de bedrijfsarts/arbodienst een advies uit aan de 

werkgever. De bedrijfsarts/arbodienst geeft in het advies aan welke concrete stappen de werkgever 

kan zetten om herstel en werkhervatting te bevorderen. In het advies staan geen gegevens over de 

gezondheid die de werkgever niet mag verwerken, zoals de aard en oorzaak van de ziekte. Wel mag 

de werkgever informatie krijgen over de functionele beperkingen en de mogelijkheden die de 

werknemer nog heeft en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.  

Plan van aanpak 

Uiterlijk twee weken na het advies van de bedrijfsarts/arbodienst, dus uiterlijk in de achtste week 

van het verzuim, moeten de werkgever en werknemer gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. In 

het plan van aanpak mogen zij alleen die gegevens over de gezondheid opschrijven die voor het 

opstellen van het plan van aanpak noodzakelijk zijn, zoals de door de bedrijfsarts vastgestelde 

beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en wat deze betekenen voor het soort werk dat hij 

kan doen. Dus geen gegevens over aard en oorzaak van de ziekte. 

Het re-integratiedossier en het re-integratieverslag 

De werkgever is verplicht om het ziekteverzuim en de re-integratieactiviteiten bij te houden in het 

re-integratiedossier. Aan de hand van het re-integratiedossier wordt een re-integratieverslag 

opgesteld. In overleg met de werknemer stelt de werkgever het eerste deel van het re-

integratieverslag op en verstrekt een afschrift aan de werknemer. In dit verslag mogen alleen de 

medische gegevens staan die de werkgever mag verwerken. De bedrijfsarts stelt het tweede, 

medische deel op en verstrekt dit rechtstreeks aan de zieke werknemer. Dit verslag mag de 

werkgever niet inzien.  
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6. Beleidsregels bij ontslag van de zieke werknemer  
 

Voor zieke werknemers geldt gedurende twee jaar (de loondoorbetalingsperiode) een opzegverbod. 

Dit opzegverbod kan worden verlengd tot drie jaar als de werkgever zich onvoldoende heeft 

ingespannen voor de re-integratie van een werknemer. Na deze periode kan de werknemer wel 

ontslagen worden; hiervoor is toestemming nodig van het UWV.  

Het is ook mogelijk een werknemer te ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim als dat ernstige 

gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de werkgever of als de werknemer zijn re-

integratieverplichtingen niet nakomt. In deze gevallen moet de werkgever de rechter vragen de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden.  

Voorwaarde voor een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of veelvuldig ziekteverzuim 

is dat de werkgever aannemelijk moet maken: 

- dat de werknemer de bedongen arbeid binnen periode van 26 weken niet meer zal kunnen  

verrichten (al dan niet in aangepaste vorm); 

- dat herplaatsing in een andere passende functie (al dan niet met behulp van scholing) niet 

mogelijk is.  

Om dit aannemelijk te kunnen maken, heeft de werkgever een verklaring van de bedrijfsarts (bij 

ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) nodig  of een deskundigenoordeel van het UWV 

(bij ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim).  

Recht op privacy gaat voor  
Bij het gebruik van medische gegevens in een ontslagzaak van een zieke werknemer moet een 

afweging plaatsvinden tussen het recht van de betrokkene om de gegevens over zijn gezondheid 

geheim te houden en het recht van de wederpartij op een eerlijk proces. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat werkgevers geen recht op inzage hebben in het medisch 

dossier van een zieke werknemer als de werkgever de rechter kan vragen om een onafhankelijk arts 

naar dat dossier te laten kijken. Het Hof vindt de privacy van de werknemer c.q. patiënt en het 

medisch beroepsgeheim dermate belangrijk, dat het recht van de werkgever op een eerlijk proces 

mag worden beperkt. In principe mag een werkgever bij een ontslagzaak van een zieke werknemer  

het medisch dossier dus niet inzien. 

 

 

  



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 20 – April 2016   © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen – er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers door de Autoriteit Persoonsgegevens.   

7. Beleidsregels voor verzuimverzekeraars  
 

Voor claimbeoordeling mogen verzuimverzekeraars de volgende gegevens (over de gezondheid) van 

een werkgever ontvangen:  

- NAW-gegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; 

- loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer;  

- datum eerste verzuimdag;  

- datum van (gedeeltelijk) herstel; 

- (vermoedelijke) duur van het verzuim; 

- arbeidsongeschiktheidspercentage of de door de werkgever vastgestelde loonwaarde; 

- percentage aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan doen, 

met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema);  

- of er al dan niet enige vorm van schadeloosstelling is ontvangen voor de zieke werknemer 

(vangnetsituatie of regres);  

- of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting;  

- of en wanneer een interventie is ingezet;  

- of een plan van aanpak is opgesteld;  

- of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) worden uitgevoerd;  

- tijdigheid van de inspanningen voor re-integratie.  

Verzekeraars vroegen aan de werkgever om een kopie van het plan van aanpak. Veelal stonden daar 

medische termen in wat officieel niet nodig is. De verzekeraar mag niet meer inhoudelijk alle 

stukken ontvangen. Ze moeten genoegen nemen met een opmerking dat er een plan van aanpak is 

en of partijen zich houden aan de afspraken in het plan van aanpak en de tijdigheid van de 

inspanningen voor re-integratie. Verzekeraars mogen wel de uitkering betalen maar geen inzicht 

hebben in de gemaakte afspraken, alleen maar weten of er afspraken zijn gemaakt en of die worden 

uitgevoerd. Ze kunnen geen toetsing doen op de rechtmatigheid van de uitkering en ook pro-actieve 

merken in een stijging van de premies voor de inkomensverzekeringen. Wie is hierbij gebaat? Zijn de 

financiële belangen van 12 jaar verzuim en arbeidsongeschiktheid (gemiddeld 200.000 euro) geen 

gerechtvaardigd belang meer? De Autoriteit Persoonsgegevens legt geen enkele link naar de 

financiële belangen van partijen en blokkeert het bewust gekozen overheidsbeleid ‘de vervuiler 

betaalt de rekening’ en de gedachte dat de ‘vervuiler’ ook schadelastbeperkend  gaat werken. 

 

Tip: Met dergelijke beleidsregels wordt regievoering bij verzuim door de register-casemanagers 

alleen maar belangrijker. Sturing op mogelijkheden en actief inzetten op werk en organiseren van 

werk. De inkomensverzekeraars zullen daarbij meer eisen stellen aan de vaststelling van loonwaarde 

van het werk dat werknemer wel verricht. CS Opleidingen biedt in samenwerking met Dariuz 

opleidingen ten behoeve van loonwaardemetingen tijdens de verzuimperiode en op VeReFi komt er 

toegang om voor een relatief gering bedrag betrouwbare loonwaardemetingrapportage te 

ontvangen.  


