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Bij ziekte en daardoor veroorzaakte arbeidsonge-
schiktheid van een werknemer is de werkgever voor 
het slagen van de re-integratie voor een belangrijk 
deel aangewezen op medewerking en informatie van 
de werknemer. In situaties van (sluimerende) conflic-
ten is de zieke werknemer daartoe niet altijd bereid. 
Wanneer de werkgever de re-integratie uitsluitend 
moet baseren op conclusies van de bedrijfsarts of de 
verzekeringsarts, kan dat leiden tot discussies over de 
invulling van juridische begrippen als ‘passende ar-
beid’ en ‘deugdelijke grond’. In dit artikel pleit ik voor 
vrijere informatie-uitwisseling tussen bedrijfsarts en 
verzekeringsarts enerzijds en de werkgeversadvocaat 
anderzijds wanneer een deskundigenoordeel aan de 
orde is. 

1.  Inleiding

Met een zekere regelmaat verschijnen berichten over 
werk ne mers met klachten over de onafhankelijkheid van 
de be drijfs arts.2 De werkgever betaalt en bepaalt daarmee 
ook de uitkomst, zo luidt de kern van de klacht meestal. 
De wetgever is aan dit bezwaar tegemoetgekomen door in 
2017 de second opin ion te introduceren. De werk ne mer 
heeft het recht gekregen op een tweede be oor de ling door 
een be drijfs arts werkzaam bij een andere organisatie dan 
die waarmee de werkgever een over een komst heeft.3 Voor 
zover voor de eerste be drijfs arts geldt dat deze niet (ten 
volle) onafhankelijk is, geldt dit voor de tweede be drijfs-
arts in ieder geval niet.

Misschien klinkt het vreemd, maar mijn ervaring is dat 
ook werkgevers het gevoel kunnen hebben dat de door 
hen ingeschakelde be drijfs arts tekortschiet. De rapporta-
ges die de werkgever ontvangt, kunnen uiterst summier of 
zelfs onduidelijk zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat 
de be drijfs arts niet of onvoldoende informatie vergaart 
van de behandelaars van de zieke werk ne mer, dat deze de 
medische klachten niet goed inschat of een wei ger ach ti ge 
opstelling van de werk ne mer bij informatieverschaffing of 
werkhervatting sauveert. Niet zelden heeft dit tot gevolg 
dat een werkgever zich verbaast over adviezen van de be-
drijfs arts, bij voor beeld omdat deze meent dat de be drijfs-

1 Peter Volk is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht.
2 Zie bij voor beeld Intermediair ja nu a ri 2021 ‘Een be drijfs arts is op hand 

van de werkgever – en andere vooroordelen ontkracht’ en AVROTROS 
Radar 26 februari 2018 ‘Zorgen om onafhankelijkheid be drijfs arts’.

3 Zie art. 14 Ar beids om stan dig he den wet en art. 2.14d Arbeidsom stan dig he-
denbe sluit.

arts de oren te veel heeft laten hangen naar de werk ne-
mer.

In dit artikel verken ik welke ruimte de be drijfs arts heeft 
in de advisering, of het des kun di gen oor deel in zijn huidi-
ge vorm kan bij dra gen aan efficiënte geschilbeslechting en 
hoever het recht op medische vertrouwelijkheid voor de 
werk ne mer reikt. Ik sluit af met de aanbeveling om het 
des kun di gen oor deel uit te breiden met een regeling naar 
analogie van de medische be sluitenregeling.

2.  De rol van de be drijfs arts

Het belang van de adviezen van de be drijfs arts kan niet 
worden overschat. Tijdens de eerste twee jaren van ar-
beidsongeschiktheid (de wachttijd in het kader van de 
WIA), vormen deze adviezen de basis van de re- inte gra tie 
en kunnen ze on der werp van discussie en geschil zijn. Zo 
vormt het advies van de be drijfs arts op dit moment de 
toetssteen voor stopzetting van de loonbetaling door de 
werkgever, bij voor beeld wan neer de werk ne mer volgens 
de be drijfs arts zon der deugdelijke grond weigert om pas-
sende arbeid te verrichten. Het belang van het kunnen 
vertrouwen op de juistheid van de adviezen van de be-
drijfs arts neemt alleen maar toe, nu het de bedoeling is 
dat het oordeel van de be drijfs arts leidend wordt bij de 
be oor de ling van de WIA-aanvraag na het einde van de 
wachttijd.4

Wan neer werkgever en werk ne mer zich beiden inzetten 
voor re- inte gra tie van de werk ne mer en om die reden re-
gelmatig en openhartig overleggen, werkt advisering van 
de kant van de be drijfs arts in de regel goed. Dat de werk-
ne mer niet haar of zijn hele medische doopceel hoeft te 
lichten voor de werkgever, spreekt voor zich. 

In mijn praktijk doet zich met een zekere regelmaat de vol-
gende si tu a tie voor. De werkgever meent dat de werk ne mer 
‘toch wel íets kan doen’, terwijl de werk ne mer zich on der 
druk gezet voelt om de eigen (of aangepaste) werkzaamhe-
den zo snel mogelijk weer op te pakken. Een van de oorza-
ken van deze spanning is de informatieasymmetrie tussen 
de werkgever en de arbeidsongeschikte werk ne mer. De 
werkgever krijgt, in verband met de vertrouwelijkheid van 
medische gegevens, slechts beperkte informatie, terwijl hij 
(meer) informatie nodig heeft om de re- inte gra tie vorm te 
geven. Met name in si tu a ties waarin de re- inte gra tie stag-
neert omdat de werk ne mer meer dan incidenteel (volledig) 
uitvalt, kan de werkgever meer behoefte hebben aan infor-

4 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35 589, nr. 2. Zie daarover P.S. Fluit, ‘Oordeel be-
drijfs arts leidend bij loon sanc tie’, TRA 2021/10. 
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matie om aan ver plich tingen op het vlak van re- inte gra tie te 
voldoen. 

Omdat advisering door de be drijfs arts een belangrijke rol 
speelt in het re- inte gra tieproces, rijst de vraag hoeveel 
ruimte de be drijfs arts heeft om privacygevoelige informa-
tie van de werk ne mer aan de werkgever bekend te maken. 
Mag de be drijfs arts de werkgever meedelen dat de werk-
ne mer geen medewerking verleent aan het opvragen van 
informatie bij een behandelend arts? Wat mag een be-
drijfs arts verklaren over een deugdelijke grond om niet 
mee te werken, wan neer die aanwezig geacht wordt?

2.1  AVG en UAVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
verbiedt verwerking van bij zon dere per soons ge ge vens, 
waar on der ook medische gegevens verstaan worden (art. 
9 AVG). Op dit verbod gelden enkele, in de verordening ge-
noemde uit zon de ringen. Eén van de uit zon de ringen be-
treft de noodzakelijke verwerking voor het doel van ar-
beidsgeneeskunde en be oor de ling van arbeidsgeschiktheid 
van de werk ne mer. De verordening stelt daarbij de voor-
waarde dat verwerking slechts kan plaatsvinden door een 
beroepsbeoefenaar die op grond van Unie recht of van na-
tionaal recht aan een beroepsgeheim gebonden is. Een 
voorbeeld van een der ge lij ke bepaling is te vinden in art. 
88 Wet BIG. In de Uitvoeringswet algemene verordening 
gegevensbescherming (UAVG) zijn even eens een aantal 
uit zon de ringen opgenomen voor de verwerking van me-
dische gegevens (art. 30 UAVG). Zo geldt een uit zon de ring 
op de verwerking van medische gegevens door be stuurs-
or ga nen, pen sioen fondsen, werkgevers of instellingen die 
te hunnen behoeve werkzaam zijn, wan neer die verwer-
king noodzakelijk is voor een goede uitvoering van voor-
schriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn 
van de gezondheidstoestand van de betrokkene of voor de 
re- inte gra tie of begeleiding van werk ne mers in verband 
met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat medische infor-
matie uitsluitend verwerkt mag worden door beroepsbe-
oefenaren die on der wor pen zijn aan een beroepsgeheim, 
is even eens in de UAVG opgenomen. Wel lijkt te zijn geko-
zen voor een ruimere definitie, nu de ver plich ting tot ge-
heimhouding ook kan volgen uit ambt, beroep of over een-
komst. De mogelijkheid om nadere regels te stellen bij 
Amvb is tot op heden onbenut gelaten.5

2.2  Beleidsregels ‘De zieke werk ne mer’
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 beleidsre-
gels gepubliceerd ten aanzien van informatieverwerking 
ten aanzien van de zieke werk ne mer.6 Inwerkingtreding 
van de AVG heeft niet tot aanpassing van deze beleidsre-
gels geleid. De Autoriteit Persoonsgegevens verbiedt de 

5 Zie over de gevolgen van de AVG voor zieke werk ne mers uitgebreid M. 
Westhoeve, ‘Wordt de zieke werk ne mer beter van de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming?’, TRA 2017/71.

6 Zie hierover kritisch R.A. Heida, ‘Kritiek op de beleidsregels over de zieke 
werk ne mer van de Autoriteit Persoonsgegevens’, ArbeidsRecht 2016/54.

werkgever om medische informatie op te vragen bij de 
werk ne mer, ook in het geval de werk ne mer daartoe toe-
stemming geeft. Zoals bekend wordt de toestemming we-
gens de afhankelijkheidsrelatie die de arbeidsverhouding 
kenmerkt, niet zon der meer geacht vrijelijk gegeven te 
zijn. Medische gegevens die de werk ne mer spontaan ver-
strekt, mogen dan ook niet door de werkgever worden ge-
registreerd.

De genoemde Beleidsregels schrijven de be drijfs arts voor 
om slechts die informatie aan de werkgever te verstrekken 
die hij nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over 
loon door be ta ling, verzuimbegeleiding en re- inte gra tie. 
Informatie over bij voor beeld diagnoses en afspraken met 
artsen of psychologen is volgens de Beleidsregels daarvoor 
niet noodzakelijk, zodat deze niet aan de werkgever gege-
ven mag worden. De Beleidsregels schrijven de be drijfs-
arts verder voor om zeer terughoudend om te gaan met 
het verstrekken van gegevens over de gezondheid van de 
zieke werk ne mer op basis van toestemming van de werk-
ne mer. Reden hiervoor is opnieuw dat de toestemming 
niet geacht wordt vrijelijk gegeven te zijn vanwege de af-
hankelijkheidsrelatie van de par tij en. 

2.3  De Leidraad ‘Be drijfs arts en privacy’
Na inwerkingtreding van de AVG in 2018 hebben de Ne-
der landse Vereniging van Be drijfs arts en (NVAB) en de 
(branche) Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loop-
baan (OVAL) de Leidraad Be drijfs arts en privacy wel her-
zien.7 Uit de laatste Leidraad blijkt dat uitgangspunten zijn 
dat de informatievoorziening moet bij dra gen aan bevor-
dering van de re- inte gra tie en dat gegevensverwerking en 
-verstrekking moeten plaatsvinden binnen de wettelijke 
kaders ter bescherming van de privacy. De be drijfs arts 
mag aan de werkgever uitsluitend de informatie verstrek-
ken die noodzakelijk is om het recht op loonbetaling vast 
te stellen en om aan re- inte gra tiever plich tingen te vol-
doen. Voor informatieverstrekking aan anderen dan het 
UWV8 en de werkgever, heeft de be drijfs arts voorafgaan-
de, gerichte en uit druk ke lijke toestemming van de werk-
ne mer nodig. Wan neer de werkgever de werk ne mer laat 
oproepen door de be drijfs arts is de WGBO slechts gedeel-
telijk van toepassing. Zo kan de werk ne mer er met een be-
roep op zijn persoonlijke levenssfeer voor kiezen om zich 
niet aan controle door de be drijfs arts te on der werpen op 
grond van art. 7:450 lid 1 BW juncto art. 7:464 lid 1 BW. 
Het gevolg daarvan zal veelal een terechte loonopschor-
ting door de werkgever zijn.9

Het in de WGBO opgenomen blokkeringsrecht is voor de 
werk ne mer niet van toepassing. De werkgever kan ook 

7 Zie https://nvab-on line.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/  
Leidraad%20privacy%20def_2019.pdf.

8 Zie voor deze ver plich ting art. 54 lid 3 on der c Wet SUWI.
9 Zie over het spanningsveld tussen grondrechten en controlevoorschriften 

G.A. Diebels, ‘Controle- en verzuimvoorschriften bij arbeidsongeschikt-
heid’, ArbeidsRecht 2016/23.
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zon der toestemming van de werk ne mer kennisnemen van 
de con clu sies van de be drijfs arts.10 Voor het vermelden 
van medische gegevens ter on der bou wing van het advies, 
informatie waaruit de aard van de klachten afgeleid kan 
worden, heeft de be drijfs arts gerichte toestemming van 
de werk ne mer nodig.11 De Leidraad geeft een opsomming 
van de informatie die noodzakelijk is om op verantwoorde 
wijze de re- inte gra tie vorm te geven (p. 15). Opvallend is 
dat het feit dat de werk ne mer geen medewerking verleent 
aan het inwinnen van informatie bij de behandelend 
arts(en), niet genoemd is. Volgens rechtspraak is de wei-
gering om een medische machtiging aan de be drijfs arts te 
verstrekken wel voldoende reden voor stopzetting van de 
loonbetaling.12 Uit de tuchtrechtspraak blijkt dat de medi-
sche tuchtrechter nauwgezet toetst aan deze Leidraad.13

De informatieverstrekking van de be drijfs arts aan de 
werkgever is niet altijd voldoende om de laatste in staat te 
stellen de re- inte gra tie naar behoren vorm te geven. Dit 
kan soms zijn oorzaak vinden in het gegeven dat de be-
drijfs arts onvoldoende inzicht heeft in de medische si tu a-
tie van de werk ne mer, maar haar of hem (tijdelijk) het 
voordeel van de twijfel geeft. Ook kan het voorkomen dat 
de be drijfs arts aanneemt dat de werk ne mer een deugde-
lijke reden heeft om vooralsnog niet aan hervatting in 
passend werk mee te werken, terwijl de werkgever niet in 
staat gesteld wordt om zich daarover een oordeel te vor-
men. De be drijfs arts kan het bij voor beeld redelijk oorde-
len dat de werk ne mer een bepaalde behandeling uitstelt, 
terwijl daarover te twisten valt. Of de werk ne mer heeft de 
be drijfs arts weliswaar gemachtigd om inlichtingen in te 
winnen bij een spe cialist, maar beroept zich tegenover de 
spe cialist op een blokkeringsrecht op grond van de WGBO.

3.  Als de re- inte gra tie vastloopt: het 
des kun di gen oor deel

Wan neer de werkgever de indruk heeft dat de be drijfs arts 
te veel afgaat op de door de werk ne mer ge pre senteerde 
klachten of anderszins twijfelt, kan een des kun di gen oor-
deel aan het UWV gevraagd worden.14 Het UWV kan on der 
meer een oordeel geven over de vraag of de werk ne mer al 
dan niet arbeidsongeschikt is, over de aanwezigheid van 
passende arbeid en over de re- inte gra tie- in span ningen. 
Met invoering van het des kun di gen oor deel streefde de 
wetgever efficiënte geschilbeslechting na waarmee een 
procedure in de regel voorkomen zou kunnen worden. Het 
des kun di gen oor deel is daarom niet slechts een faciliteit, 

10 Zie art. 7:464 BW jo. art. 14 lid 7 Ar beids om stan dig he den wet.
11 Zie p. 10 van de richtlijn. Ter informatie: dat geldt ook voor de medede-

ling dat sprake is van een vangnetsi tu a tie of een regresmogelijkheid.
12 Ktr. Schie dam 16 december 1997, JAR 1998/59 en Hof 's-Hertogenbosch 17 

februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:554, JAR 2015/72.
13 Zie bij voor beeld RTG Eind ho ven 7 december 2017,  

ECLI:NL:TGZREIN:2017:127, waarin het tuchtcollege oordeelt dat de be-
drijfs arts de Leidraad niet juist toe ge past heeft en aan de arts een waar-
schuwing geeft voor schending van het beroepsgeheim. 

14 Art. 32 Wet Suwi.

maar een verplicht voorportaal voor een  eventuele proce-
dure bij de rechter (zie art. 7:629a BW).15

Wan neer een des kun di gen oor deel gevraagd en gegeven is, 
ontvangt de werkgever uitsluitend het UWV-oordeel: de 
werk ne mer is ‘wel of niet’ arbeidsongeschikt, de werk ne-
mer heeft ‘wel of niet’ voldoende gedaan aan re- inte gra-
tie. De werkgever en een namens de werkgever optreden-
de advocaat krijgen geen inzage in de rapportage van de 
verzekeringsarts (maar meestal wel in de on der bou wing 
van aanvullende ar beids des kun di ge oordelen). Het des-
kun di gen oor deel is geen be sluit in de zin van art. 1:2 Awb, 
zodat daartegen geen bezwaar en beroep openstaan.

Daardoor kan ook na een des kun di gen oor deel de indruk 
blijven bestaan dat de werk ne mer meer mogelijkheden 
heeft, onvoldoende meewerkt, onvoldoende informatie 
geeft of anderszins uit is op ‘ziektewinst’. Bij gebrek aan 
inzage in de rapportage van de verzekeringsarts kan de 
advocaat van de werkgever niet (goed) adviseren. Even-
min kan de advocaat nagaan hoe zorgvuldig of diepgaand 
het on der zoek van de verzekeringsarts ge weest is. Dat 
klemt temeer omdat de kantonrechter, als het erop aan-
komt, in de regel veel gewicht toekent aan het des kun di-
gen oor deel.

4.  Na het des kun di gen oor deel: procederen maar?

Om de achterliggende gegevens van de be drijfs arts en de 
verzekeringsarts te krijgen, kan de werkgever het op een 
procedure bij de kantonrechter aan laten komen door de 
loonbetaling op te schorten of te staken. De werk ne mer 
zal dan haast wel genoodzaakt zijn een procedure aan-
hangig te maken.

4.1  Vertrouwelijkheid in civiele procedures: artikel 
22a Rv

De wetgever heeft deze mogelijkheid on der kend bij in-
voering van het des kun di gen oor deel. Sterker nog, ter 
voorkoming van een procedure wordt uit druk ke lijk ver-
wezen naar de mogelijkheid voor de werk ne mer om de 
verzekeringsarts het verzoek te doen de werkgever(!) in-
zage te geven in het medische dossier, wan neer duidelijk 
wordt dat de werkgever zich niet neerlegt bij de uitkomst 
van het des kun di gen on der zoek.16 Levert dat geen resul-
taat op of is de werk ne mer daartoe niet bereid, dan rest 
geen andere mogelijkheid dan de zaak aan de rechter voor 
te leggen. In de wetgevingshistorie komt naar voren dat 
het in die si tu a tie aan de rechter is om te beoordelen in 
hoeverre de privacy van de werk ne mer zich tegen het ver-
strekken van diens medische gegevens verzet. Daaruit valt 
af te leiden dat het recht op medische privacy van de 
werk ne mer volgens de wetgever niet absoluut is.

15 Ka mer stuk ken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 24-26.
16 Ka mer stuk ken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 28.
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Titel 7:10 BW be vat geen specifieke regeling voor ver-
strekking van medische informatie door de zieke werk ne-
mer in een gerechtelijke procedure.17 In een rechtsgeding 
zijn par tij en daardoor aangewezen op de algemene rege-
ling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.18 In 
een procedure kan de werkgever de rechter verzoeken om 
met toepassing van art. 22 Rv de werk ne mer te be ve len 
om de rapportage van de be drijfs- of verzekeringsarts in 
het geding te brengen. Op zijn beurt kan de werk ne mer 
vervolgens een beroep doen op art. 22a Rv. Dit in 2017 als 
gevolg van KEI ingevoerde artikel is de civielrechtelijke 
pendant van art. 8:32 Awb. Wan neer de rechter art. 22a Rv 
toepast, kan de werkgever zelf niet kennisnemen van de 
genoemde rapportages, maar een door de werkgever inge-
schakelde arts- gemach tig de of advocaat wel. Gepubliceer-
de rechtspraak over art. 22a lid 1 of lid 2 Rv is mij niet be-
kend.

Door met stopzetting van de loonbetaling een procedure 
uit te lokken, kan de werkgever dus wél de beschikking 
krijgen over medische informatie van de werk ne mer, het-
zij direct (wan neer de werk ne mer de informatie in de pro-
cedure brengt), hetzij indirect (via een arts- gemach tig de 
of advocaat). Het uitlokken van een procedure om die ge-
gevens te verkrijgen trekt een zware wissel op de rechts-
verhouding van werk ne mer en werkgever, terwijl het doel 
van het des kun di gen oor deel juist is om loonvorderings-
procedures te voorkomen.19 Zeker bij arbeidsongeschikt-
heid wegens psychische klachten kan stopzetting van de 
loonbetaling, gevolgd door een procedure, de arbeidsrela-
tie zo da nig on der druk zetten, dat re- inte gra tie verder uit 
beeld raakt.

4.2  Vertrouwelijkheid en so ciale zekerheid: de 
medische be sluitenregeling

Opmerkelijk genoeg kan de werkgever, die tijdens de 
wachttijd in beginsel verstoken blijft van medische infor-
matie over de zieke werk ne mer, na het einde van de 
wachttijd (via zijn gemachtigde) beschikking krijgen over 
alle medische informatie over die werk ne mer, namelijk 
door bezwaar te maken tegen de beslissing op de 
WIA-aanvraag.20

De grondslag voor het toesturen van medische informatie 
over de werk ne mer aan de werkgever is de zogenoemde 
medische be sluitenregeling. Allereerst wordt toestem-
ming gevraagd aan de werk ne mer voor verstrekking van 
zijn medische gegevens aan de werkgever (art. 104 WIA). 
Geeft de werk ne mer die toestemming niet, dan verstrekt 

17 Zie over dit gebrek I. van der Helm, De privacybescherming van de zieke 
werk ne mer (diss.Utrecht), De ven ter: Kluwer 2009, par. 11.7.

18 Zie hierover ook B. Barentsen, ‘Bescherming persoonlijke levenssfeer’, Ar-
beids over een komst, art. 7:629a, aant. 6.

19 Zie HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2128, r.o. 3.3.3.
20 Wan neer de werk ne mer in het verleden eerder een ar beids on ge schikt-

heids uit ke ring ontving, wordt ook de daarbij in aan mer king genomen 
medische informatie verstrekt door het UWV.

het UWV de medische gegevens toch aan de gemachtigde 
van de werkgever die arts, advocaat of professioneel 
rechtshulpverlener is (art. 105 WIA). De regeling geldt uit-
sluitend in de bezwaarfase. In de beroepsfase leidt toepas-
sing van art. 8:32 lid 2 Awb tot hetzelfde resultaat.21

In de medische be sluitenregeling die was opgenomen in 
de WAO, was bepaald dat uitsluitend een arts- gemach tig de 
van de werkgever inzage kon krijgen in de medische gege-
vens van de werk ne mer. De regeling week hiermee af van 
de in art. 8:32 Awb neergelegde regeling, ten gunste van 
bescherming van de medische vertrouwelijkheid voor de 
werk ne mer. In 2001 kreeg de CRvB de vraag voorgelegd of 
deze regeling in strijd was met art. 6 EVRM en het daarin 
neergelegde uitgangspunt van ‘equal i ty of arms’. De werk-
gever kon als belanghebbende bij de WAO-beslissing im-
mers, anders dan het UWV en de betrokken werk ne mer, 
niet beschikken over alle re le vante informatie. De Raad 
overwoog: ‘dat bij de be oor de ling van een aanspraak op uit-
kering ingevolge de WAO de medische, ju ri dische en arbeids-
kundige aspecten doorgaans zo da nig nauw verweven zijn 
dat een splitsing tussen medische en andere aspecten veelal 
niet gemaakt kan worden.’ Omdat de advocaat van de werk-
gever geen kennis kon nemen van de rapportage van de 
verzekeringsarts, werd volgens de CRvB aan de werkgever 
de mogelijkheid ontnomen om de “merits of the matter” 
volledig te (laten) toetsen. Dat de werkgever wel een arts- 
gemach tig de kon inschakelen, leidde niet tot een ander 
oordeel, nu deze arts- gemach tig de, anders dan de verte-
genwoordiger van het UWV en de rechter, de ju ri dische 
implicaties niet steeds zou kunnen on derkennen. De Raad 
overwoog verder dat de door de wetgever beoogde be-
scherming van de privacy van de werk ne mer als bedoeld 
in art. 8 EVRM onvoldoende recht vaar di ging vormde voor 
de wezenlijk nadeliger positie waarin de werkgever ge-
bracht werd door het feit dat uitsluitend een arts- gemach-
tig de inzage kon verkrijgen. Wan neer ook een advocaat in-
zage kon krijgen, was volgens de Raad geen sprake van een 
wezenlijk nadeliger positie van de werkgever. Weliswaar 
kan de werkgever ook in dat geval niet zelf kennisnemen 
van de medische gegevens van de werk ne mer, zijn ge-
machtigde moet, al dan niet in samenwerking met een 
arts, in staat worden geacht zijn belangen voldoende te be-
hartigen.22

5.  Meer openheid over het des kun di gen oor deel 
nodig?

Het recht van de werk ne mer op (medische) privacy is dus 
niet absoluut. Wat betekent dit nu voor de eerste twee 
ziektejaren?

21 In haar noot van 14 september 2017 bij het hierna te noemen Eternit- 
arrest wijst Roozendaal op het gebrek aan waarborgen waarmee de 
geheimhoudingsver plich ting van de gemachtigde in art. 8:32a Awb om-
kleed is. Dit geldt mijns inziens in het bij zon der voor gemachtigden die 
geen advocaat zijn.

22 CRvB 20 juli 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB2857.
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Zoals beschreven kan een werkgever zich door de inzet 
van een paardenmiddel – de loonbetaling opschorten of 
staken en zo aansturen op een procedure – wel volledig 
laten informeren over de medische aspecten van de ar-
beidsongeschiktheid van de werk ne mer. Het nadeel van 
een procedure is natuurlijk evident: de arbeidsrelatie 
komt (verder) op scherp te staan, hetgeen vaak belemme-
rend zal zijn voor het herstel van de werk ne mer en voor 
een snelle, adequate re- inte gra tie.

Een manier om de voordelen van art. 22a Rv te benutten 
zon der noodzaak van een gerechtelijke procedure zou ge-
vonden kunnen worden in een op de medische be-
sluitenregeling gebaseerde regeling op te nemen in art. 32 
Wet Suwi. Evenals de medische be sluitenregeling in de 
WIA zou deze regeling kunnen bepalen dat een arts- 
gemach tig de of advocaat inzage kan verkrijgen in en af-
schrift kan ontvangen van de (medische) gegevens die ten 
grondslag gelegd zijn aan een des kun di gen oor deel. Door 
aansluiting te zoeken bij het des kun di gen oor deel, is de 
werking van deze voorgestelde regeling beperkt tot si tu a-
ties waarin sprake is van een geschil over de arbeidsonge-
schiktheid of re- inte gra tie. De inbreuk op de privacy van 
de werk ne mer is bovendien beperkt tot kennisname door 
de (arts-)gemachtigde van de werkgever. De werkgever 
zelf krijgt geen inzage in de medische gegevens van de 
werk ne mer. 

Daarmee wordt naar mijn mening voldoende recht ge-
daan aan de door het EHRM genoemde uitgangspunten in 
het Eternit-arrest.23 Zoals bekend woog het EHRM daarin 
het medisch beroepsgeheim ten aanzien van de werk ne-
mer (art. 8 EVRM) af tegen het beginsel van processuele 
gelijkheid (art. 6 EVRM). Het hof kwam tot de conclusie 
dat sprake is van een evenwicht wan neer de werkgever de 
rechter kan verzoeken een onafhankelijk medisch deskun-
dige aan te wijzen die kennis kan nemen van de medische 
informatie en die haar/zijn bevindingen vastlegt in een 
rapport ter voorlichting van par tij en en de rechter.

De rechtsregel uit dit arrest is mijns inziens niet een-op-
een toepasbaar op de si tu a tie van re- inte gra tie tijdens de 
wachttijd. Ten eerste is bij re- inte gra tie, anders dan in het 
arrest, geen sprake van een enkele vast stel ling van de aard 
van de arbeidsongeschiktheid, maar van een verweven-
heid van medische, arbeidskundige en ju ri disch re le vante 
om stan dig he den die als geheel beoordeeld moeten wor-
den, zoals dat ook bij de WIA-claimbe oor de ling het geval 
is. Dit is de reden dat de huidige regeling niet voldoet, nu 
uitsluitend de be drijfs arts kennis kan nemen van de medi-
sche on der bou wing van het des kun di gen oor deel.

Ten tweede meen ik dat veel gewicht toekomt aan het op 
de wet gebaseerde beroepsgeheim van de advocaat. Een 

23 EHRM 27 maart 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0327DEC002004110, m.nt. 
Roozendaal (https://vaan.ar-updates.nl/ commentaar/206980). 

advocaat is, evenals een arts, een professioneel geheim-
houder die aan tuchtrecht on der wor pen is.24 De werkge-
versadvocaat die inzage krijgt in medische gegevens van 
een arbeidsongeschikte werk ne mer, is het niet toegestaan 
om deze gegevens te delen met de cliënt, de werkgever. 
Dit volgt uit art. 11a Advocatenwet en gedragsregel 3 lid 5. 

Wan neer een advocaat handelt in strijd met de Advoca-
tenwet of de gedragsregels, komt dat neer op schending 
van de tuchtnorm van art. 46 Advocatenwet. Dat over de 
ge heim hou dings plicht tegenover derden niet licht ge-
dacht mag worden, blijkt on der meer uit een beslissing 
van de Raad van Discipline Arn hem-Leeu war den.25 In de 
zaak die tot deze uitspraak leidde, had de werkgeversad-
vocaat door bezwaar te maken tegen de WIA-beslissing 
het volledige medische dossier van de werk neem ster van 
het UWV ontvangen. De advocaat gebruikte deze informa-
tie vervolgens in een arbeidsrechtelijk geschil tussen haar 
cliënte en de werk neem ster, ter weerlegging van het 
standpunt dat de werk neem ster in die procedure innam. 
De Raad oordeelde dat de advocaat het belang van de 
werk neem ster bij bescherming en/of geheimhouding van 
haar medische gegevens onevenredig geschaad had, zodat 
zij tuchtrechtelijk verwijtbaar han del de.
Nu de advocaat een professioneel geheimhouder is, ver-
schilt diens positie in dat opzicht niet wezenlijk van een 
door de werkgever in te schakelen arts- gemach tig de. Bij 
kennisneming van medische gegevens door de werkge-
versadvocaat is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van de werk ne mer mijns inziens beperkt tot een aan-
vaardbaar niveau.

Door de werkgeversadvocaat toegang te geven tot de on-
der zoeksbevindingen van de verzekeringsarts in het kader 
van het des kun di gen oor deel, verkrijgt deze een beter in-
zicht in de aard en de omvang van de beperkingen van de 
werk ne mer. Voorzien van die informatie kan de advocaat 
de werkgever beter informeren over de te nemen (ju ri-
dische) stappen in de re- inte gra tie. De kwaliteit van de ju-
ri dische advisering neemt dus toe wan neer er meer ruim-
te is voor informatie-uitwisseling met de be drijfs arts.

Zowel de werkgever als de zieke werk ne mer heeft er in de 
eerste twee ziektejaren alle belang bij dat de be drijfs arts 
de func tio ne le mogelijkheden goed in kaart brengt en dat 
de werk ne mer adequaat meewerkt aan het vaststellen van 
de beperkingen en zo snel mogelijk zijn werkzaamheden 
hervat of in ander passend of aangepast werk re-inte-
greert. Op zijn beurt heeft de werk ne mer er belang bij dat 

24 Voor rechtshulpverleners die geen advocaat zijn, gelden deze waarborgen 
niet. Ook zij kunnen op grond van de medische be sluitenregeling van de 
WIA inzage krijgen in de medische gegevens van werk ne mers. Over-
kleeft-Verburg wijst in haar noot bij CRvB 12 mei 2005, JB 2005/222 te-
recht op het gebrek aan tuchtrechtelijke waarborgen voor naleving van de 
ge heim hou dings plicht van professionele rechtshulpverleners die geen 
advocaat zijn.

25 Raad van Discipline Arn hem-Leeu war den 3 april 2018,   
ECLI:NL:TADRARL:2018:66.
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zijn werkgever goed geadviseerd wordt, zodat geschillen 
over re- inte gra tie en mogelijke procedures over schorsing 
of stopzetting van de loonbetaling zo veel mogelijk voor-
komen worden.

Door het des kun di gen oor deel uit te breiden met een rege-
ling gebaseerd op de medische be sluitenregeling van de 
WIA ontstaat meer duidelijkheid over kansen van en be-
perkingen in de re- inte gra tiefase, waardoor geschillen 
daarover kunnen worden voorkomen. De inbreuk op de 
medische privacy van de werk ne mer is beperkt, doordat 
niet de werkgever maar uitsluitend diens aan geheimhou-
ding on der wor pen professionele gemachtigde kennis kan 
nemen van de rapportage van de verzekeringsarts. Uit ein-
delijk maakt meer weten dan toch gelukkiger!
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