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Privacy en verzuim in de rechtspraak

Wanneer ga je te 
ver als werkgever?

Stel: je bent werkgever en 

hebt een zieke werknemer. 

Tenminste, dat meldt de 

zieke zelf. Maar je hebt als 

werkgever zo je twijfels. 

Want de zieke is wel vaak ziek en je 

hoort van mensen uit zijn buurt dat 

hij ondanks zijn ziekte nog heel actief 

is. Wat moet je dan als werkgever? 

En wat mag je?

Nederlandse rechters hebben zich met enige 

regelmaat uitgesproken over de middelen die de 

werkgever mag inzetten om zijn zieke werknemer 

te controleren. En dan gaat controleren verder dan 

alleen de bedrijfsarts inschakelen. In sommige 

gevallen is zelfs een recherchebureau ingeschakeld 

om anonieme tips na te trekken. Tips waaruit blijkt 

dat een werknemer veel meer kan dan zijn 

‘ziektebeeld’ zou veronderstellen. Of tips die het 

door de werknemer voorgestelde beeld van zijn 

beperkingen in een ander daglicht zetten.

Uitgangspunt van de rechter is steeds dat de  

privacy van een werknemer gewaarborgd moet 

worden en dat inbreuken op de privacy absolute 

uitzonderingen moeten zijn. Ik geef twee arresten 

als voorbeeld.

Recherchebureau niet terecht 
In de eerste zaak (1) twijfelde een werkgever 

(WGA-eigenrisicodrager) aan de mate van arbeids-

ongeschiktheid van een werknemer en werd een 

recherchebureau ingeschakeld. De bedrijfsarts 

stelde vast dat de werknemer weer kon werken en 

stelde een opbouwschema voor. De werknemer 

werkte niet mee en de werkgever stopte de 

loondoorbetaling. De werknemer vroeg een 

deskundigenoordeel aan en UWV achtte de werk-

nemer 100% arbeidsongeschikt. Toch weigerde  

de werkgever om voor de duur van twee maanden 

het loon aan de werknemer te betalen, met als 

argument dat de werknemer zich niet zou hebben 

ingezet voor werkhervatting. Daarbij verwees de 

werkgever naar een onderzoek van de speurders, 

met als insteek dat het oordeel van UWV zeker 

anders zou zijn uitgevallen als de deskundige het 

rapport van de rechercheurs had gekend. De 

werknemer vorderde in kort geding betaling van  

de aanvulling op de WIA-uitkering. De bestuurs-

rechter had de werkgever reeds veroordeeld om de 

uitkering als zodanig aan de werknemer te betalen.

De werkgever gaf aan dat twee anonieme tips de 

aanleiding waren geweest voor het onderzoek. Uit 

het onderzoek bleek dat de werknemer zeker niet 

100% arbeidsongeschikt zou zijn. De kantonrechter 

was niet mals voor de werkgever. De stelling dat het 

DO anders zou zijn uitgevallen als UWV kennis had 

gehad van het rapport, leek nergens op gebaseerd. 

De werknemer had aannemelijke verklaringen 

gegeven over de waarnemingen van de 

rechercheurs. De werkgever kon niet aangeven 

waar de tips over gingen en waarom deze 
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betrouwbaar zouden zijn. De kantonrechter 

oordeelde dat er op voorhand niet van uitgegaan 

kon worden dat er voldoende objectieve en 

genoegzame redenen waren om inbreuk te maken 

op het privéleven van de werknemer door het laten 

uitvoeren van het rechercheonderzoek. 

Recherchebureau wel terecht
In een andere zaak (2), over een timmerman met 

klachten die wel bij derden aan het klussen was, 

kwam ook een tip binnen die de werkgever tot actie 

noopte. Ook hier kwam een recherchebureau in 

actie. De rechercheurs maakten van de openbare 

weg opnames van de klussende timmerman. Op 

basis van de bevindingen van het bureau heeft de 

werkgever de werknemer geschorst en een 

ontbindingsverzoek ingediend. De werknemer was 

hier natuurlijk niet blij mee en ging naar de rechter.

De kantonrechter vond het begrijpelijk dat de 

werkgever na de telefonisch ontvangen tip over het 

bijklussen door de werknemer, had willen nagaan of 

hiervan inderdaad sprake was. Naar het oordeel van 

de kantonrechter kon de werkgever dit – zowel met 

het oog op het verzamelen van feitelijke informatie, 

als met het oog op het bewijs van de juistheid 

daarvan – niet anders doen dan hij heeft gedaan. 

Volgens de rechter was de inbreuk op de privacy van 

de werknemer zo veel mogelijk beperkt. De periode 

waarin observaties waren verricht was slechts kort 

geweest, de observaties en opnamen hadden zich 

alleen op de werknemer gericht en niet op anderen 

en de opnamen waren vanaf de openbare weg 

gemaakt en toonden niets wat een willekeurige 

voorbijganger niet ook had kunnen zien. De actie 

van de werkgever werd passend en proportioneel 

geacht en kon als bewijs worden gebruikt. 

Of een onderzoek als  

bewijs geldt, is afhankelijk  

van de situatie

Terughoudend zijn
In de jurisprudentie zijn meer zaken geweest  

waarin rechters zich moesten buigen over al dan  

niet terecht inschakelen van een recherchebureau. 

De hoofdregel voor het inschakelen van een 

recherchebureau om een zieke werknemer te 

controleren, is dat hiermee terughoudend 

omgegaan moet worden. Die terughoudendheid is 

geboden omdat het recht op privacy van de 

werknemer in het geding is. 

Voor een recherchebureau mag worden 

ingeschakeld, moet er een concrete verdenking  

zijn tegen de werknemer. Een eis aan het onderzoek 

is dat het proportioneel moet zijn. Het moet dus in 

de juiste verhouding staan tot het feit waarvan de 

werknemer wordt beticht. Als uiteindelijk uit het 

onderzoek blijkt dat er sprake is van nep, dan wordt 

het onderzoek al snel als proportioneel aangemerkt. 

Een onderzoek is dan proportioneel als het onder-

zoek zich heeft beperkt tot de openbare weg en 

slechts voor een beperkte tijd heeft plaatsgevonden. 

Maar of een onderzoek wordt toegelaten als 

rechtmatig bewijs zal altijd afhangen van de 

concrete omstandigheden van het geval.
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