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Onze referentie 

2013-0000119725 

 

Uw referentie 

2013Z15269 

 

 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over 

“een arbodienst die medische gegevens doorgegeven heeft aan werkgevers”. 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

L.F. Asscher 
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Datum 

29 augustus 201327 augustus 

2013 
 
Onze referentie 

2013-0000119725 
 

2013Z15269 

 

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de ministers van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 

een arbodienst die medische gegevens doorgegeven heeft aan werkgevers 

(ingezonden 19 juli 2013) 

  

Vraag 1 

Wat is uw reactie op de resultaten
1
 van het onderzoek van College 

Bescherming Persoonsgegevens dat een arbodienst en een verzuimbedrijf 

structureel medische informatie door hebben gegeven aan werkgevers die niet 

noodzakelijk is voor re-integratie of de begeleiding van zieke werknemers? 

  

Antwoord 1 

De bedrijfsarts dient zich bij de verwerking van deze gegevens te houden aan 

het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). Hij mag een beperkt aantal gegevens terugkoppelen aan de 

werkgever, namelijk de gegevens die noodzakelijk zijn voor de begeleiding 

en re-integratie van de zieke werknemer en de gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de beantwoording van de vraag of er zich een uitzondering op de 

loondoorbetalingsverplichting voordoet. Een arbodienst of verzuimbedrijf dat 

de verzuimbegeleiding uitvoert voor de werkgever mag in principe ook alleen 

deze beperkte set gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever. 

Aanvullende gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de 

werknemer aan de werkgever worden doorgegeven. De omgang met 

(medische) persoonsgegevens vraagt zorgvuldigheid en kennis van wet- en 

regelgeving. 

Ik acht het van groot belang dat werknemers in de spreekkamer zich 

beschermd weten door  het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts en dat 

verwerking van medische persoonsgegevens conform de Wbp gebeurt. Ik 

betreur het dan ook dat deze twee bedrijven onzorgvuldig hebben gehandeld. 

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft het 

onderzochte verzuimbedrijf  naar aanleiding van het onderzoek zodanige 

maatregelen getroffen dat de overtredingen inmiddels zijn beëindigd. Bij de 

gecertificeerde arbodienst zal het CBP de komende maanden controleren in 

hoeverre de geconstateerde overtredingen voortduren en zo nodig overgaan 

tot het nemen van handhavende maatregelen. 
 

Vraag 2 

Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts te allen tijde 

gegarandeerd dient te zijn en dat werknemers er op moeten kunnen 

vertrouwen dat de verwerking van hun persoons- en medische gegevens 

volgens de wettelijke normen gebeurt? 

  

                                                
1 http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130718-verstrekking-medische-

gegevens-arbodienst-verzuimbedrijf.aspx 
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29 augustus 201327 augustus 
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2013-0000119725 
 

Antwoord 2 

Ik vind dat de bedrijfsarts vanuit zijn professionele autonomie en op basis van 

de geldende professionele normen en richtlijnen en binnen de wet moet 

handelen en dat de werknemers erop moeten kunnen vertrouwen dat 

verwerking van medische gegevens aan de wet voldoet.  
 

Vraag 3 

Bent u van mening dat de onafhankelijkheid van arbodiensten, 

verzuimbedrijven en bedrijfsartsen op dit moment voldoende geborgd is? 

Antwoord 3 

Arbodiensten en verzuimbedrijven bieden allerlei diensten aan, waaronder 

diensten die betrekking hebben op de wettelijke verplichtingen van 

werkgevers en bedrijfsartsen. De professionele autonomie van de bedrijfsarts 

is van groot belang vanwege de wettelijke taken van de bedrijfsarts in 

verzuimbegeleiding en het medisch beroepsgeheim. De wet- en regelgeving 

biedt voldoende ondersteuning daarbij. 
 

Vraag 4 

Kunt u inschatten in hoeverre het vaker voorkomt dat Arbodiensten of 

bedrijfsartsen medische persoonsgegevens verzamelen en delen die niet aan 

de werkgever verstrekt horen te worden? 

  

Antwoord 4 

Het CBP heeft één arbodienst en één verzuimbedrijf onderzocht. Op basis 

hiervan kan ik niet goed inschatten hoe vaak dit voorkomt. In een onderzoek 

van de Inspectie SZW uit 2012 ‘Verzuimbedrijven’ is geconstateerd dat op 

enkele punten de Wbp wordt overtreden. Het onderzoek betrof alleen 

verzuimbedrijven, geen arbodiensten.   
 

Vraag 5 

Bent u bereid met de beroepsgroep te onderzoeken op welke manier de 

onafhankelijkheid van de bedrijfsarts beter geborgd kan worden en of er 

maatregelen genomen moeten worden om de privacy van werknemers te 

garanderen? 

Vraag 6  

Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van arbodiensten, 

verzuimbedrijven en bedrijfsartsen het beste gegarandeerd kan worden 

wanneer de bekostiging daarvan niet direct door werkgevers gebeurt, 

bijvoorbeeld via een speciaal daarvoor op te richten fonds? Bent u bereid de 

mogelijkheden en randvoorwaarden voor een dergelijk fonds te onderzoeken? 

 

Antwoord 5 en 6 

Het Kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad advies gevraagd over de 

toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Op dit moment wil ik niet 

vooruitlopen op het advies door in te gaan op mogelijke oplossingsrichtingen. 

Ik verwacht het advies uiterlijk op 1 maart 2014.   


