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Door: Alexander Jansen 

Beleidsregels de zieke werknemer 

Wat mag wel en niet volgens de 

rechter? 



Mag dit? 
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Mag dit? 

Van: Receptie 

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 08:45 

Aan: De Baas 

Onderwerp: Ziekmelding Piet 

 

Beste baas, 

Zojuist belde Piet. Omdat jij nog niet aanwezig was, heb ik gevraagd of ik iets kon 

doorgeven. Piet wilde zich ziekmelden. Ik heb hem gevraagd wat hij heeft en hoe lang 

het gaat duren. Piet liet weten dat hij last heeft van ernstige buikgriep en migraine. Hij 

denkt dat het nog wel even kan duren, maar dat hij geen zakelijke afspraken heeft die 

moeten worden overgenomen. Ik stop deze mail in zijn map en pak jij dit verder op?   

 

Met vriendelijke groet, 

De Receptie 
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Agenda 

1. Inleiding 

2. Wbp in vogelvlucht 

3. Rol OR 

4. Sollicitatiefase 

5. Ziekmelding 

6. Ziekteverzuimbegeleiding 

7. Het re-integratietraject 

8. Verzuimsystemen 

9. Bewaartermijnen 

10. Afronding 
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Inleiding (I) 

● De scheidslijn tussen werk en privé wordt steeds vager.  

 

● Spanningsveld: 

 

- o.a. recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

vs. 

 

- gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer 
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Inleiding (II) 

● Specifiek spanningsveld bij ziekte: 

 

- Belang van de werkgever dat de zieke werknemer zo snel 

mogelijk weer aan het werk gaat.  

 

vs. 

 

- Recht op privacy werknemer en het recht op lichamelijke en 

geestelijke integriteit. 
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Inleiding (III) 

● Op basis van de gezagsverhouding en het instructierecht 

mag een werkgever gedragsregels opstellen m.b.t. 

controlevoorschriften bij ziekte en andere 

ziekteverzuimregels. 

 

● Het is in ieders belang dat ook daadwerkelijk dergelijke 

regels worden opgesteld! 
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Rechten werknemer 

● Recht op privacy en recht op vertrouwelijke communicatie 

 strekt zich ook uit tot de werkplek en zakelijke 

correspondentie. 

 

● Recht op inzage, correctie en verwijdering. 

 

● Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 1 januari 

2016 gewijzigd. Vanaf dit jaar kan de Autoriteit 

Persoonsgegevens opleggen, oplopend tot € 820.000 of 

10% van de jaaromzet van de werkgever. 
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Wbp in vogelvlucht 

● Ruim bereik  ziet op alle mogelijke vormen van 

verwerking van tot individuele personen herleidbare 

gegevens.  

 

● Denk aan het opslaan, ordenen, bewaren of vernietigen 

van persoonsgegevens. 
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Wbp in vogelvlucht 

● Werkgever moet de persoonsgegevens behoorlijk en 

zorgvuldig verwerken  

(art. 6 Wbp). 

 

● De persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden (art. 7 Wbp). 

 

● De werkgever moet een grondslag voor de verwerking van 

persoonsgegevens hebben (art. 8 Wbp). 
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Wbp in vogelvlucht 

● Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, moet op 

de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die 

deze persoonsgegevens verwerkt en van het doel van de 

gegevensverwerking. 

 

● De gegevensverwerking moeten op een passende manier 

worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, 

gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. 

 

● Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht dit 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een functionaris  voor de 

gegevensbescherming) te melden, tenzij een vrijstelling geldt. 
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Rechtvaardigingsgronden 

● Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt als daar 

een rechtvaardigingsgrond voor is. Deze gronden zijn in 

de wet opgenomen.  

U kunt denken aan de volgende gronden: 

- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige 

toestemming heeft verleend; 

 

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van 

het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van 

een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij ….. 
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Wbp in vogelvlucht 

● Is de volgende bepaling voldoende om van 

ondubbelzinnige toestemming te kunnen spreken? 

 

De werknemer verleent de werkgever door ondertekening 

van deze arbeidsovereenkomst ondubbelzinnig 

toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken in 

het kader van de arbeidsverhouding. 
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Wbp in vogelvlucht 

 

● Zeer risicovol, met name in de arbeidsverhouding. 

 

● Let op, als toestemming wordt ingetrokken kan een 

werkgever niet alsnog een beroep doen op een van de 

andere rechtvaardigingsgronden. 
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Toekomstige Algemene Verordening 
gegevensbescherming 

● Verordening heeft directe werking en geldt voor alle 

lidstaten. 

 

● Werkgevers krijgen dan, net als andere organisaties die 

persoonsgegevens verwerken, twee jaar de gelegenheid 

om hun verwerkingsprocessen daarop aan te passen.  

 

● Op basis van de AVGB kunnen de boetes oplopen tot € 20 

miljoen of in geval van een rechtspersoon 4% van de 

wereldwijde jaaromzet van de rechtspersoon indien dat 

bedrag hoger is. 
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Gezondheidsgegevens 

● Dit zijn bijzondere persoonsgegevens.  

 

● Verwerking van dergelijke gegevens is verboden, met 

uitzondering van de in de wet genoemde gevallen (artikel 

21 + 22 + 23 Wbp). 

 

● Toch toegestaan als de verwerking bijvoorbeeld geschiedt 

met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of de 

gegevens door betrokkene duidelijk openbaar zijn 

gemaakt. 

 

16 



Gezondheidsgegevens 

● Werkgever mag alleen gegevens verwerken die 

noodzakelijk zijn om te beoordelen hoe het op/met het 

werk verder moet. 

 

● De werkgever mag geen medische gegevens verwerken 
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Rol Ondernemingsraad 

● De OR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van 

regelingen op het gebied van ziekteverzuim of  

re-integratie.  

 

● Denk aan: 

- De keuze voor een arbodienst en het afsluiten en wijzigen van 

het contract met de arbodienst. 

- Het ziekteverzuimbeleid. 

18 



Sollicitatiefase (I) 

● Werknemer treedt op 2 november 2015 bij een kapperszaak in 

dienst voor de duur van zes maanden in de functie van Top 

Stylist/Salonmanager, waarbij hij ook klanten knipt.  

● Tijdens de sollicitatie heeft werkgever gevraagd of werknemer 

klachten van medische aard had. Werknemer heeft deze vraag 

ontkennend beantwoord. 

● Op 1 december 2015 vertelt werknemer dat hij besmet is met het 

HIV-virus, waarna werkgever hem de volgende dag op staande 

voet ontslaat.  

● De reden is het verstrekken van onjuiste informatie bij de 

sollicitatie, alsmede het risico van besmetting en het daaruit 

voortvloeiend nadeel voor de bedrijfsvoering van werkgever. 
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Sollicitatiefase (II) 

● Mag een werkgever het volgende vragen? 

 

- Hoe gaat het met u? 

 

- Hoe is het met uw gezondheid? 

 

- Bent u zwanger? 

 

● Wat is uw antwoord? 

● Mag u liegen? 
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Solliciteren = informeren !? 

● ‘Op grond van het tweede lid van art. 4 mogen in bijvoorbeeld het 

sollicitatiegesprek geen vragen worden gesteld noch anderszins 

inlichtingen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand 

van de sollicitant en diens ziekteverzuim in het verleden’. 

● De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verzwijgen van een 

kwaal waarover een werkgever geen gerichte vraag heeft 

gesteld, als dringende reden voor ontslag kan worden 

beschouwd, als de werknemer wist of had moeten begrijpen dat 

die kwaal hem ongeschikt maakte voor de betrekking waarnaar 

hij solliciteerde. 

● Uitzondering: Wet op de Medische Keuringen + besluit 

aanstellingskeuringen 
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Sollicitatiefase (III) 

 

 

● Conclusie: werkgever mag geen vragen stellen, maar de 

werknemer moet indien nodig wel spreken spreekplicht 

indien een ziekte de werknemer evident ongeschikt maakt. 
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Ziekmelding (I) 
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Ziekmelding (II) 

 

 

 

● Mag een werkgever vragen naar de aard en oorzaak van 

de ziekte? 
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Ziekmelding (III) 

Bij een ziekmelding mag de werkgever naar de volgende gegevens 

vragen en registreren:  

● het telefoonnummer en het (verpleeg)adres. 

● De vermoedelijke duur van de ziekte. 

● De lopende werkzaamheden en afspraken. 

● Of werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de 

Ziektewet valt. 

● Zodra de werknemer twee maanden of langer in dienst is, mag 

de werkgever vragen of de werknemer onder de no-riskpolis valt. 

● Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.  

● Of sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.  
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Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie 
(I) 
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Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie 
(II) 

● De bedrijfsarts moet terughoudend zijn. Ook als de 

werknemer toestemming geeft. 

 

● De bedrijfsarts mag bij verzuimbegeleiding enkel die 

informatie verschaffen die nodig is om een beslissing te 

nemen ten aanzien van: 

- loondoorbetaling; 

- verzuimbegeleiding; 

- re-integratie. 

27 



Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie 
(III) 

● Het gaat om de volgende informatie die de werkgever mag 

verwerken: 

 

- de werkzaamheden die werknemer wel/niet kan verrichten; 

- de verwachte duur van het verzuim; 

- de mate van arbeidsongeschiktheid; 

- adviezen over aanpassingen, voorzieningen of interventies die  

de werkgever voor de re-integratie moet treffen.  
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Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie 
(IV) 

● Bedrijfsarts vs. verzuimconsulent.  

 

● Hoe om te gaan met medewerkers van een arbodienst? 

 

- Gemachtigd door de bedrijfsarts. 

- Faciliterende en coördinerende rol. 
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Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie 
(V) 

Welke gegevens mogen de volgende bedrijven instanties 

verwerken? 

 

- Re-integratiebedrijven 

- UWV 

- Verzuimverzekeraars 

 

30 



Het re-integratietraject 

● Artikel 25 WIA 

 

● Probleemanalyse* 

 

● Plan van aanpak* 

 

● Re-integratiedossier en het re-integratieverslag 
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Probleemanalyse 

● De bedrijfsarts/arbodienst stelt 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  probleemanalyse gaat niet naar de werkgever! 

● Aan de hand van deze analyse wordt een advies aan de 

werkgever uitgebracht. In dit advies staan geen gegevens over 

de gezondheid die de werkgever niet mag verwerken (zoals de 

aard en oorzaak van de ziekte).  

● De functionele beperkingen en de mogelijkheden die de 

werknemer nog wel heeft, mogen worden opgenomen. 
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Plan van Aanpak 

● Ook hierin staan geen gegevens over de gezondheid die 

de werkgever niet mag verwerken. 

 

● De functionele beperkingen, de mogelijkheden die de 

werknemer nog wel heeft en wat dit betekent voor het 

soort werk dat de werknemer nog kan doen, staan hier wel 

in. 
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Verzuimsystemen 

● Voor verzuimsystemen gelden op grond van artikel 13 

Wbp de volgende vereisten: 

 

- Een systeem dat via internet toegankelijk is, moet minimaal een 

‘tweefactorauthenticatie’ hebben (bijvoorbeeld een wachtwoord en 

een token). 

- Beveiligingsrisico’s moeten periodiek in kaart worden gebracht. 
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Bewaartermijnen (I) 
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Bewaartermijnen (II) 

● Hoofdregel: niet langer dan noodzakelijk is. 

 

● Administratieve verzuimgegevens mogen maximaal twee 

jaar na afloop van het dienstverband worden bewaard. 

 

● Is werkgever eigenrisicodrager dan is dit tien jaar. 
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Bewaartermijnen (III) 

● Re-integratiedossiers maximaal vijftien jaar door 

hulpverlener in de zin van de WGBO, anders twee jaar 

door andere hulpverleners.  

 

● De bedrijfsarts mag medische dossiers maximaal vijftien 

jaar bewaren, tenzij sprake is van een beroepsziekte. Voor 

de niet-medische dossiers geldt een bewaartermijn van 

twee jaar. 
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Afronding 

● Een warboel aan regels 

 

● Strikte privacywetgeving 

 

● De praktijk is weerbarstig 
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Vragen? 
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Contactgegevens 

Alexander Jansen 

 

Wij helpen u VERDER! 

 

VERDER arbeidsrecht | advocaten 

Postbus 6504 

6503 GA Nijmegen 

 

Bezoekadres: 

Kerkenbos 1075 X  

6546 BB Nijmegen 

T: +31 (0)24 333 30 01 

E: a.jansen@verder-arbeidsrecht.nl 

www.verder-arbeidsrecht.nl 
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