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Het was, en is nog steeds, een onrustige herfst in 
Verzuimland. Met de uitzending van Zembla op  
19 september jl. over de Verzuimpolitie III is er onrust 
ontstaan over de privacy van arbeidsongeschikte 
werknemers die door het recente rapport van FNV 
“Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem”(bewust?)  
is aangewakkerd. In het rapport trekt de FNV fel van leer 
tegen vrijwel iedereen die zich professioneel bezig houdt 
met arbeidsongeschiktheid en re-integratie. En als je de 
FNV moet geloven, is het bar en boos. Maar zijn deze 
klaagzang en de verwijten die met name aan werkgevers, 
arbodiensten, bedrijfsartsen, casemanagers en verzuim-
verzekeraars worden gemaakt, wel terecht? Of dienen 
werknemers en de overheid eens goed in de spiegel te 
kijken en dient de privacybescherming van werknemers 
juist wat meer beperkt te worden?

werk of zo snel mogelijk richting einde dienst-

verband.” De FNV heeft haar conclusies gebaseerd 

op klachten en informatie die zij van werknemers 

heeft gekregen via het Meldpunt Verzuim-

begeleiding. Hoewel de meldingen die via dat 

Meldpunt zijn binnengekomen zeker waarde 

kunnen hebben, lijkt mij dat geen representatief 

onderzoek. Een dergelijk meldpunt trekt vooral  

de aandacht van mensen die ontevreden zijn. 

Succesverhalen kom je daar nauwelijks tegen, 

terwijl die net zo belangrijk zijn om tot een 

representatief en reëel beeld te komen.

Ongelijkheid
Daarnaast wordt eraan voorbij gegaan dat werk-

gevers vanaf 1992 wel stapsgewijs de financiële  

en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor hun 

arbeidsongeschikte werknemers en diens  

re-integratie op hun bord hebben gekregen van  

de overheid, maar dat de overheid is ‘vergeten’  

om de werkgevers daarbij dezelfde privacyrechten 

te geven als de (oude) uitvoeringsinstellingen 

hadden. 

Bovendien zijn de regels rondom de bescherming 

van de privacy van werknemers in de loop der jaren 

strenger geworden, met als gevolg dat het voor 

werkgevers en hun adviseurs soms erg lastig is om 

bepaalde feiten boven tafel te krijgen. Werkgevers 

Representatief?
Laat ik beginnen met meteen te erkennen dat er 

natuurlijk voorbeelden te vinden zijn waarin er  

op een onjuiste en onzorgvuldige manier wordt 

omgegaan met medische gegevens van werk-

nemers. De uitzendingen van Zembla maken dat 

pijnlijk duidelijk. Toch vind ik het veel te makkelijk 

van de FNV om te stellen dat er onder werkgevers, 

arbodiensten en verzekeraars sprake zou zijn van 

“…korte termijn kostengerichte, repressieve aanpak 

van ziekteverzuim: zo snel mogelijk weer aan het 

Wel de lasten 
niet de lusten

Naar mijn mening dienen werknemers 

iets vaker in de spiegel te kijken
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mogen zich tijdens de re-integratie wel laten bijstaan 

door allerlei deskundigen zoals bedrijfsartsen en 

arbeidsdeskundigen, maar de medische gegevens  

die daarbij worden verkregen moeten sterk worden 

afgeschermd en mogen niet gedeeld worden. 

Op zichzelf is dat ook logisch omdat een werkgever 

geen (medische) informatie over zijn medewerker 

hoort te krijgen waar hij niets mee kan of hoeft te doen. 

Werknemers hebben in dat opzicht het volste recht op 

de bescherming van hun privacy. Toch denk ik dat het 

huidige systeem het privacybelang van werknemers 

soms te veel laat prevaleren ten opzichte van het  

belang van werkgevers en verzekeraars om te kunnen 

controleren of de werknemer wel recht heeft op 

loondoorbetaling tijdens ziekte en voldoende 

meewerkt aan zijn re-integratie. Een goed voorbeeld 

hiervan is het feit dat een bedrijfsarts alleen informatie 

kan opvragen bij een behandelend arts van een werk-

nemer als de werknemer daar expliciet toestemming 

voor geeft. Als die toestemming niet gegeven wordt,  

is het voor een bedrijfsarts lastig om een volledig 

medisch beeld te vormen met als gevolg dat de  

re-integratie vertraagd kan worden. In de praktijk  

blijkt het echter lastig voor een werkgever om daar  

iets aan te doen.

Persoonlijke omstandigheden
In het geval dat werknemers zelf medische informatie 

verstrekken aan bijvoorbeeld de werkgever, en zij  

dus impliciet of expliciet toestemming geven aan de 

werkgever om iets te doen met die informatie, is het 

vreemd dat een werkgever die informatie niet zou 

mogen verwerken. Ik kan me namelijk goed voorstellen 

dat een medewerker die dat soort informatie met zijn 

werkgever heeft gedeeld, van die werkgever verwacht 

dat die daar zo veel mogelijk rekening mee houdt. Uit 

de (vaste) jurisprudentie van de Hoge Raad over het 

ontslag op staande voet blijkt zelfs dat van een 

werkgever wordt verwacht dat hij rekening houdt  

met alle omstandigheden van het geval, waaronder  

de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. 

Waarom moet een werkgever in zo’n geval wel 

rekening houden met die informatie terwijl hij daar 

tijdens de re-integratie niets mee mag doen?

Eigen 
verantwoordelijkheid
Maar misschien nog wel 

belangrijker is dat werk-

nemers ook verantwoordelijk 

zijn voor hun eigen privacy. Het is makkelijk om de 

werkgevers te verwijten dat zij iets doen met de 

informatie die zij van de werknemers zelf hebben 

gekregen, maar in feite begint het ermee dat de 

werknemer zelf deze informatie verstrekt. Het vaak 

gehoorde argument dat werknemers onder druk deze 

informatie verstrekken vind ik te makkelijk: werkgevers 

en werknemers zijn er goed van doordrongen dat in het 

arbeidsrecht werknemers goed worden beschermd. 

Bovendien hebben de meeste werknemers ook toegang 

tot juridisch advies, bijvoorbeeld via hun rechtsbijstand-

verzekeraar of vakbond. De huidige werknemer is in 

juridisch opzicht dan ook veel minder kwetsbaar dan 

vroeger. 

Spiegel
Naar mijn mening dienen werknemers dan ook iets 

vaker in de spiegel te kijken en zich af te vragen of zij 

ook niet zelf debet zijn aan de informatie waarover  

de werkgever beschikt. En wat mij betreft zouden 

werknemers ook wat meer rekening kunnen houden 

met het belang van de werkgever om wel te mogen 

beschikken over bepaalde (medische) gegevens of om 

de bedrijfsarts bijvoorbeeld informatie te laten 

opvragen bij derden. Daarnaast zouden ook de politiek 

en overheid moeten beseffen dat het huidige systeem, 

waarin arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en 

re-integratie steeds meer geprivatiseerd worden, op 

gespannen voet staat met de toegenomen bescherming 

van de privacy van werknemers. Als je werkgevers en 

verzekeraars de verantwoordelijkheid en verplichting 

geeft om het risico van arbeidsongeschikte mede-

werkers te dragen, dan is het niet meer dan redelijk dat 

je ze ook dezelfde of soortgelijke (juridische) middelen 

geeft als de overheid had toen zij die taak uitvoerde.

Er is behoefte aan een overheid die bereid is om te 

onderzoeken op welke wijze de belangen van 

werkgevers en werknemers beter in balans kunnen 

worden gebracht en dat vervolgens te verwerken in 

wet- en regelgeving. Laten we daar met z’n allen op 

proosten voor het nieuwe jaar. n

niet de lusten


