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privacyregels rondom het begeleiden & beoordelen van
arbeidsongeschikte medewerkers.
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U BENT ER AL JAREN KLAAR VOOR
“WE ZAGEN HET NIET AANKOMEN”
(als het goed is)
1989 | Wet persoonsregistraties (WPR)
1995 | Privacyrichtlijn EU (richtlijn 95/46/EG)
2001 | Wet bescherming persoonsgegevens
2016 | AVG / GDPR
25-5-2018 | UAVG

UITGANGSPUNTEN
Alles draait om het verwerken van persoonsgegevens

• Persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene direct of indirect te identificeren valt.
• Alleen noodzakelijke gegevens verwerken voor het vooraf gestelde doel.
• Bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens, of gebruik voor een ander doel.
• Ook van toepassing op bedrijven van buiten de EU die zaken doen met de EU.
• Werkgever moet benodigde maatregelen implementeren
voor 25 mei 2018!
• AP moet op iedere klacht reageren.
• Dataportabiliteit
• Recht op vergetelheid

Mensen krijgen meer controle over hun gegevens
Het recht om te weten over hoe u met persoonsgegevens omgaat:
• Privacyverklaring (HR- of inzetbaarheidsbeleid)
• Uitleggen waar mensen terecht kunnen om daar vragen over te stellen
• Uitleggen hoe mensen gegevens kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen.
• Bij klacht richting AP niet meer “tell me” maar “show me”.

Verwerkings
verantwoordelijke

Verwerker

Betrokkene

QUIZVRAAG 1
Mag een werkgever tijdens de sollicitatie vragen of de sollicitant een
uitkeringsverleden heeft?

JA

NEE

Nee, dit mag niet.
De werkgever of personeelsfunctionaris mag bij de sollicitatie geen mondelinge of schriftelijke vragen stellen over de
gezondheid van de sollicitant en/of ziekteverzuim in het verleden. Informatie hierover inwinnen is namelijk een
aanstellingskeuring. Een ‘keuring’ door iemand die geen arts is (een lekenkeuring), is verboden.
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Verruimde definitie van persoonlijke data
In de AVG worden onder persoonlijke data niet alleen gegevens verstaan die direct zijn te
herleiden naar een persoon, maar ook gegevens die dat indirect mogelijk maken:
Voorbeeld: Combinatie van geslacht en afdeling

In het geval er maar één iemand van een bepaald geslacht werkt op een afdeling, kan die
informatie worden herleid naar die specifieke persoon. Let op met spontane herkenning!

QUIZVRAAG 2
Mag een werkgever bij een ziekmelding (ná 2 maanden dienstverband) vragen of zijn
werknemer een WIA-verleden heeft, om tijdig ziekengeld te claimen bij UWV?

JA

NEE

Nee, dit mag niet.
Een werkgever mag (na twee maanden dienstverband) vragen óf een werknemer onder de vangnetbepaling van art.
29b of d van de Ziektewet valt (zie art. 32b Ziektewet). Hij mag dus niet vragen naar iemands uitkeringsverleden.

QUIZVRAAG 3
Mag u - als werkgever – deze terugkoppeling van uw bedrijfsarts verwerken?
“Ik heb [naam werkneemster] op [datum] op mijn spreekuur gezien. De belastbaarheid
gaat nog op en neer. Mevrouw volgt hiervoor 1-2x/week een gerichte behandeling bij een
deskundige. Daarnaast heeft mevrouw voor haar fysieke klachten wekelijks een
behandeling bij een andere deskundige.“

JA

NEE

Nee, dit mag niet.
Uit de formulering met betrekking tot de behandelingen die betrokkene volgt, kan worden afgeleid wat de aard van
de klachten is. Betreffende bedrijfsarts is hiervoor op de vingers getikt. U heeft een signaleringsplicht als
verwerkingsverantwoordelijke. *Zie: Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven, 31 januari 2018

QUIZVRAAG 4
Mag een werkgever met expliciete toestemming vastleggen dat medewerker
insuline gebruikt en wat er moet gebeuren in geval van nood?

JA

NEE

Ja, dit mag!
In een dergelijk geval kan de noodzakelijke verstrekking plaatsvinden op grond van << uitdrukkelijke toestemming >>
zoals bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, Wbp / artikel 9, onder a, AVG en artikel 22, tweede lid, onder a, UAVG.

VERWERKEN GEGEVENS BIJ ZIEKTE
• Bijzondere persoonsgegevens genieten extra bescherming.
• Noodzakelijke gegevens voor het vaststellen van loondoorbetalingsverplichting.
(artikel 30, 1e lid, onder A, UAVG/ artikel 21, 1e lid, onder f, sub1, Wbp)

• Noodzakelijke gegevens voor begeleiding bij re-integratie verstrekt door de
bedrijfsarts. (Artikel 14, 1e lid, Arbowet)
• Werkgever mag geen andere gezondheidsgegevens verwerken, ook niet als deze
vrijwillig zijn verstrekt, tenzij..

QUIZVRAAG 5
Een werknemer meldt zich ziek. Mag de werkgever vragen of de uitval te maken
heeft met een arbeidsongeval?

JA

NEE

Ja, dit mag!
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 (niet onder wélke vangnetbepaling);
- 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.
Ook niet met toestemming van de werknemer. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens ‘Beleidsregels De Zieke Werknemer’.

WAT BETEKENT DAT VOOR U BIJ EEN ZIEKMELDING?
NIET

WEL

• Oorzaken
• Oordeel over (on)geschiktheid
• Medische termen
• “Psychisch” / “Fysiek”
• Woordgebruik waar de klacht uit blijkt
(bijvoorbeeld: AVL, GGZ)

•
•
•
•
•
•

Telefoonnummer / verpleegadres
Vermoedelijke duur
Lopende afspraken en werkzaamheden
No-riskpolis (ja/nee/onbekend)
Arbeidsongeval (ja/nee/onbekend)
Verkeersongeval met regresmogelijkheid
(ja/nee/onbekend)

STELLINGEN:

Praten over alternatief werk
en AO percentages.

STELLING: PRATEN OVER PASSEND WERK?
De AP meent dat praten over passend werk pas ná contact met de bedrijfsarts mag.
De NVAB is van mening dat werknemer en werkgever, ook zonder tussenkomst van
de bedrijfsarts, samen mogen praten over taken en functies die de werknemer nog
wel kan verrichten, zij het dat het gesprek wel beperkt moet blijven tot concrete
(deel)functies of (deel)taken.

NVAB

AP
Voor beiden is wat te zeggen, maar wij kiezen voor de uitleg van NVAB.
Maak uw eigen afwegingen en neem deze op in uw beleid, zodat u kunt
uitleggen waarom u wat doet.
*Zie Q&A van NVAB, op www.nvab-online.nl

STELLING: U als werkgever gaat over het AO-percentage
U weet zelf immers het best wat er nodig is om de functie uit te oefenen, eventueel met
inzet van de juiste hulpmiddelen.

EENS

ONEENS

Oneens, voorzichtigheid is geboden.
De bedrijfsarts beslist in beginsel over de mate van arbeidsgeschiktheid. Mogelijk is er hulp nodig van een
arbeidsdeskundige om de restcapaciteit vast te stellen.

GEGEVENSVERWERKING & BEVEILIGING
• ISMS (Informatie Security Management Systeem.)
• PIA (zie website AP)

Aandachtspunten:
Wie is uw Functionaris Gegevensbeheer (FG)?
Heeft uw FG een inventarisatie (PIA) uitgevoerd?
Is uw afdeling meegenomen in die PIA? (zo nee, waarom niet)
Zijn er afspraken gemaakt op welke manier gegevens gedeeld / gedistribueerd worden? (géén e-mail!)
Vermijdt u een dubbele boekhouding? (printen, papieren dossiers naast digitale)
Hoe worden gegevens vernietigd? (veilig verwijderen gedownloade bestanden / vernietigen papier)
Wat is het beleid op bewaartermijnen en wordt dat nageleefd?
Zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten (arbodienst / bedrijfsarts / overige externe dienstverleners)

Opslag van persoonsgegevens
Gegevens mogen alleen worden opgeslagen in EU-landen en
een aantal door de EU als veilig aangemerkte landen.

Providers uit de VS moeten voldoen aan de eisen van het Privacy Shield.

PRAKTISCHE TIPS
• Gebruik www.privacypoetser.nl of een ‘alternatieve woorden’-lijst.
• Maak een standaard reply-mail voor mensen die ongewenste inhoud mailen. (CC FG)
• Houd je bij de ziekmelding aan de lijst van het AP en verwerk niet meer dan mag
• Overweeg e-consult met bedrijfsarts
• Overweeg verlengde arm met externe specialisten
• Probeer altijd ‘zero knowledge’ te communiceren (bv: ‘werknemer’ ipv Paul)
• Ga uit van vertrouwen ipv wantrouwen, vraag bij twijfel een spoedcontrole
(huisbezoek?) aan.

VRAGEN OF AANVULLINGEN
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KIJKJE IN DE TOEKOMST
• Decentralisatie (Blockchain, decentrale grootboeken)
• Identificatie d.m.v. combinaties van voorwerpen (Iot)
• Zelfbeschikking: Ik bepaal wie wat mag zien
• ‘Privacy by default’ en ‘Zero Knowledge’

EINDE

