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Voorwoord 
"Like the marathon, life can sometimes be difficult, challenging and present obstacles, however if 

you believe in your dreams and never ever give up, things will turn out for the best."  

- Meb Keflegizhi, winnaar New York Marathon 2009 -  

 

In september 2006 ben ik begonnen als research analist aan het VU medisch centrum. Binnen de 

afdeling Anatomie en Neurowetenschappen heb ik aan verschillende onderzoeken naar verslaving 

bijgedragen. Precies een jaar later ben ik naast deze baan in deeltijd gaan studeren. Na ruim zeven 

jaar studie sta ik op het punt de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Arbeidsrecht, af te 

ronden. Tijdens mijn studie heb ik ook de tijd gevonden om de marathon van New York (2010) en van 

Berlijn (2012) te lopen. 

 

Ik heb voor het onderwerp van de scriptie naar iets gezocht wat dicht bij mijzelf lag en waar ik 

oprecht benieuwd naar was. Omdat ik altijd geprobeerd heb om het beste van mijn vrije tijd te 

maken, was ik benieuwd of de werkgever hier invloed op zou kunnen uitoefenen. Door dit 

onderwerp te kiezen heb ik zelfs aspecten van mijn hobby en van mijn werk in de scriptie kunnen 

verwerken. 

 

Op deze plaats wil ik graag mijn scriptiebegeleidster mr. dr. Willemijn Roozendaal bedanken voor 

haar feedback op mijn ingeleverde stukken en adviezen tijdens het schrijven van de scriptie. Ook gaat 

mijn dank uit naar familie, collega’s en vrienden voor steun, interesse en hulp tijdens de gehele 

studie. Tot slot gaat de grootste dank uit naar mijn lieve verloofde, die er altijd voor mij was en is, 

ondanks dat ikzelf niet altijd tijd voor haar had. 

 

De laatste marathon is een training voor de volgende. Nu de finish van de studie in zicht is, ben ik erg 

benieuwd naar de nieuwe uitdagingen op mijn pad. 

 

Dustin Schetters 

 

December 2014 
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Samenvatting 
Het gedrag van de werknemer in zijn vrije tijd kan van invloed zijn op de bedongen arbeid, doordat 
hij hierdoor arbeidsongeschikt raakt of juist zijn genezing belemmert. Het is goed voor te stellen dat 
de werkgever invloed wil uitoefenen over deze gedragingen. Dit leidt tot de probleemstelling: 
Welke verschillen zijn er tussen de verplichtingen van de zieke werknemer en de gezonde 
werknemer, zowel binnen de werktijd als in het privéleven, met betrekking tot het bevorderen van 
zijn gezondheid? En daarmee verband houdend, heeft de werkgever meer zeggenschap over de zieke 
werknemer ten opzichte van de gezonde werknemer en is dat gerechtvaardigd vanuit het perspectief 
van het recht op privacy? 
 
Het belang van de werkgever bij een gezond personeelsbestand blijkt uit zijn verplichtingen. 
Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is, heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting 
en een re-integratieverplichting. Schending van die laatste kan leiden tot de loonsanctie. Daarnaast 
geniet de werknemer ontslagbescherming.  
De werkgever heeft een zorgplicht om schade bij de werknemers tijdens het uitoefenen van de 
werkzaamheden te voorkomen. Deze zorgplicht hangt samen met de zeggenschap van de werkgever.  
 
Het meest relevante recht van de werkgever lijkt zijn zeggenschap over de werknemers. De grondslag 
van de gezagsbevoegdheid is te vinden in art. 7:610 BW, maar kan ook gelegen zijn in een individuele 
of collectieve overeenkomst. De grenzen van de gezagsbevoegdheid zijn in art. 7:660 BW te vinden. 
Ook speelt het goed werkgeverschap uit art. 7:611 BW een belangrijke rol. 
De werknemer heeft zowel bij ziekte als tijdens gezond zijn eigen verplichtingen. De 
arbeidsongeschikte heeft ook een re-integratieverplichting en mag zijn genezing niet vertragen of 
belemmeren. De gezonde werknemer dient zich als goed werknemer te gedragen en mag niet 
opzettelijk zijn ziekte veroorzaken. 
 
Het belang van de werknemer is in dit geval het recht op privacy, zoals beschermd door art. 8 EVRM. 
Dit artikel bepaald onder meer in hoeverre de werknemer zijn vrije tijd mag inrichten naar eigen 
goeddunken. Grondrechten kunnen ook doorwerken in horizontale relaties en zowel direct als 
indirect. Een inbreuk op dit grondrecht kan gerechtvaardigd zijn, mits het voldoet aan de eisen van 
noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. De Hoge Raad geeft in het arrest Hyatt/Dirksz 
een toetsingskader om te bezien of instructies en afspraken die inbreuk maken op het grondrecht 
gerechtvaardigd zijn. Daarnaast is de informationele privacy, een aspect van het recht op privacy, in 
de nationale wetgeving ook beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
De bevindingen uit de drie theoretische hoofdstukken worden in perspectief geplaatst aan de hand 
van drie casusposities, te weten obesitas, recreatief sporten en het gebruik van verslavende 
middelen. Deze casusposities moeten handen en voeten geven aan de verschillen tussen 
arbeidsongeschikte en gezonde werknemers bij de rechten en verplichtingen die over en weer van 
toepassing zijn. 
 
Op basis van de aangehaalde literatuur en jurisprudentie lijkt het erop dat de gezonde werknemer 
zich als goed werknemer dient te gedragen. Dit houdt in dat de werkgever weinig invloed op zijn vrije 
tijd heeft, maar dat de werknemer geen opzet, of soms ook schuld, mag hebben aan schade bij de 
werkgever, die door zijn uitval wordt veroorzaakt. 
De arbeidsongeschikte werknemer lijkt wat beperkter in zijn vrije tijd. Re-integratieverplichtingen en 
de plicht tot een voorspoedige genezing kunnen een inbreuk op het recht op privacy sneller 
rechtvaardigen. Het belang van de werkgever bij een voorspoedig herstel lijkt de rechtvaardiging 
voor deze inbreuk.  
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Lijst met gebruikte afkortingen 
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet 

Atw  Arbeidstijdenwet 

BBA  Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 

BMI  Body mass index 

BW  Burgerlijk Wetboek 

cao  collectieve arbeidsovereenkomst 

CBP  College Bescherming Persoonsgegevens 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CRvB  Centrale Raad van Beroep 

EHRM  Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EVRM  Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

Gw Grondwet 

IVBPR Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

tbs Terbeschikkingstelling 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VNV  Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers 

Wbp  Wet bescherming persoonsgegevens 

WGHB/CZ Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 

WHO  World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

Wlv  Wet luchtvaart 

WMK  Wet op de medische keuringen 

Wulbz  Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte 

WW  Werkloosheidswet 

ZW  Ziektewet  
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1. Inleiding 

1.1. Introductie  

Een populaire hobby deze dagen is hardlopen. Zelf loop ik ook graag een aantal kilometers per week 

en ik kom altijd medelopers tegen. Niet iedereen oogt altijd even soepel en regelmatig krijg ik 

verhalen te horen over pijnlijke knieën, hielsporen en andersoortige blessures. Dat is gelijk de grote 

keerzijde van wat een gezonde hobby zou moeten zijn. Vaak als ik een verhaal hoor over een 

blessure, die tijdens het beoefenen van een hobby is opgelopen, vraag ik me af hoe de werkgever zal 

reageren op het slechte nieuws. Dat heeft mij aan het denken gezet of de werkgever iets kan 

ondernemen om blessures bij werknemers te voorkomen. In het verlengde daarvan ligt de vraag of 

de werkgever een gezonde leefstijl bij werknemers kan en mag afdwingen. 

In deze scriptie zullen de rechten en verplichtingen die de werkgever en de werknemer ten opzichte 

van elkaar hebben centraal staan. Daarbij zal ik vooral ingaan op de zeggenschap die de werkgever 

over de werknemer heeft. Ik zal de situatie waarin de werknemer gezond is en de bedongen arbeid 

kan verrichten vergelijken met de situatie van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Voor beide situaties zal ik ervan uitgaan dat aan de voorwaarden van art. 7:610 BW is voldaan. Deze 

drie voorwaarden zijn: i) de werknemer verricht arbeid, ii) waarvoor de werkgever de werknemer 

beloont door het afgesproken loon te betalen en iii) de werkgever heeft gezag over de werknemer. 

Zoals gezegd zal ik onderzoeken hoe ver het gezag van de werkgever reikt. Kan het gezag van de 

werkgever verder gaan dan de afgesproken werktijd? Ofwel, heeft de werkgever ook gezag over de 

vrije tijd van de werknemer? Zelf werk ik voltijd, ofwel 36 uur per week. Als tegenprestatie voor mijn 

geleverde arbeid betaalt mijn werkgever mij maandelijks mijn salaris. Welke rechten en plichten zijn 

er over en weer buiten die 36 uur? Heeft de werkgever iets te zeggen of te claimen over mijn 

vrijetijdsbesteding? Of kan ik een beroep doen op het recht van privacy, wat een grondrecht is, en zo 

de werkgever buiten mijn privéleven houden? 

Deze vragen zou ik graag willen beantwoorden in het licht van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Ook tijdens ziekte hebben de werkgever en werknemer verplichtingen jegens de ander. Uit art. 7:629 

lid 3 BW blijkt dat er voorwaarden worden gesteld aan de loonaanspraak van de werknemer bij 

ziekte. Onder a is bepaald dat de ziekte niet opzettelijk mag zijn veroorzaakt en onder b van 

hetzelfde artikellid is bepaald dat de werknemer het genezingsproces niet mag belemmeren of 

vertragen. Ook gelden er meerdere medewerkingsverplichtingen voor de werknemer in het kader 

van de re-integratie. Betekent dit dat de werknemer gehouden is om gezond te blijven en wanneer 

de werknemer ziek is, hij zo snel mogelijk weer gezond moet worden? Kan de werkgever de 

werknemer hiertoe dwingen? 

1.2. Opzet 

Als ik de vragen over de reikwijdte van de gezagsverhouding combineer met de vragen over de 

verplichting van de werknemer met betrekking tot zijn gezondheid, in verband met de 

loondoorbetalingsverplichting van de werkgever ex art. 7:629 lid 1 BW kom ik tot mijn 

probleemstelling. 
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1.2.1. Probleemstelling  

Welke verschillen zijn er tussen de verplichtingen van de zieke werknemer en de gezonde 

werknemer, zowel binnen de werktijd als in het privéleven, met betrekking tot het bevorderen van 

zijn gezondheid? En daarmee verband houdend, heeft de werkgever meer zeggenschap over de zieke 

werknemer ten opzichte van de gezonde werknemer en is dat gerechtvaardigd vanuit het perspectief 

van het recht op privacy?  

1.2.2. Opbouw 

In mijn eerste hoofdstuk zal ik de verplichtingen van de werkgever ten opzichte van zowel de 

gezonde als de zieke werknemer beschrijven. Hierbij komen de loondoorbetalingsverplichting, de re-

integratieverplichting, de ontslagbescherming en de loonsanctie aan bod.  

In het volgende hoofdstuk zal ik stilstaan bij de zeggenschap van de werkgever. Hierbij zullen goed 

werkgeverschap en goed werknemerschap aan bod komen. Daarnaast zal ik de verplichting van de 

zieke en gezonde werknemer ten opzichte van de werkgever bespreken. Naast een algemene 

beschrijving van zeggenschap zal ik dit onderwerp ook weer beschrijven ten opzichte van de vrije tijd 

van de zieke werknemer en de gezonde werknemer.  

Het vierde hoofdstuk zal in het teken staan van het recht op privacy van de werknemer. De 

doorwerking van dit grondrecht in horizontale relaties zal aan bod komen, evenals het verschil tussen 

directe en indirecte werking van grondrechten. Ik zal in dit hoofdstuk af en toe verwijzen naar de 

gelijke behandelingswetten, maar dit zal geen thema binnen het hoofdstuk of de scriptie worden. 

In het laatste hoofdstuk voor de conclusie zal ik de theorie uit de drie hoofdstukken toepassen op 

een aantal casus. Aan de hand van deze casus zal ik laten zien waar de grenzen van de 

gezagsbevoegdheid van werkgever liggen. De casus die ik hiervoor heb geselecteerd zijn obesitas, 

recreatief sporten en verslavende middelen. Ik zal hierbij ingaan op verplichtingen van zowel de 

gezonde als de zieke werknemer. 

In het afsluitende hoofdstuk zal ik een oplossing of antwoord op de probleemstelling formuleren 

door de informatie uit de voorgaande hoofdstukken in het juiste perspectief te plaatsen. 

1.2.3. Methodologische verantwoording 

Voor mijn scriptie zal ik praktijkgericht onderzoek doen. Vandaar dat ik gekozen heb voor een 

beschrijvende probleemstelling. Ik zal beschrijven hoe de huidige situatie betreffende de 

zeggenschap van de werkgever is en hierbij aangeven waar de grenzen liggen. 
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2. Verplichtingen werkgever met betrekking tot de gezondheid van de 

werknemer 

2.1. Inleiding 

Een werkgever wil graag op zijn personeel kunnen bouwen. Wanneer werknemers vaak en/of lang 

ziek zijn en daardoor de bedongen arbeid niet kunnen verrichten, kan dit problemen opleveren voor 

de werkgever. Welke belangen de werkgever precies heeft en of de werkgever hier invloed op kan 

uitoefenen komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod. Voordat ik die onderwerpen kan 

bespreken, wil ik eerst stilstaan bij de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever. Heeft de 

werkgever verplichtingen met betrekking tot de gezondheid van de werknemer? 

Dat er in de relatie tussen de werkgever en werknemer over en weer rechten en plichten zijn mag 

wel worden aangenomen. Art. 7:611 BW is het tweede artikel van titel 10 boek 7 BW en betreft het 

goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Beide partijen hebben ten opzichte van elkaar de 

verplichting zich te gedragen als een goed werkgever c.q. goed werknemer.1 Deze verplichting is 

nader uitgewerkt in de jurisprudentie. Ik beschouw goed werkgeverschap en goed werknemerschap 

als een basisverplichting voor de werkgever c.q. werknemer dat als vangnet kan fungeren in de 

onderlinge relatie. In mijn scriptie zal ik een aantal keer verwijzen naar of terugvallen op deze 

wederzijdse verplichting. 

Omdat ik voor mijn scriptie vooral zal kijken naar het verschil tussen de gezonde en de zieke 

werknemer, is het van belang hoe het onderscheid tussen gezond en ziek of arbeidsongeschikt zal 

worden gemaakt. Uit de jurisprudentie en de wet kan een definitie worden gedestilleerd. Het artikel 

over de loonaanspraak bij ziekte, 7:629 BW, bepaalt dat er recht op loon bestaat, als de oorzaak van 

het niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid ligt in de ongeschiktheid als gevolg van ziekte, 

zwangerschap of bevalling. Ziekte wordt verder in het Burgerlijk Wetboek (BW) niet gedefinieerd. 

Met invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) is in 1996 de 

inkomensbescherming van de zieke werknemer geprivatiseerd2. Tot die tijd was deze bescherming 

geregeld in de Ziektewet. Voor de definitie van ziekte moet er daarom aansluiting worden gezocht bij 

de definitie die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft gegeven in het kader van de Ziektewet 

(ZW). Al in 1936 is ziekte gedefinieerd als ‘een verstoring van het evenwicht in het lichaam waarbij 

het streeft naar herstel op het oude of een lager niveau.’3 Uit artikel 19 leden 1 en 4 ZW blijkt dat de 

ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid het rechtstreekse en medisch objectief vast te 

stellen gevolg van de ziekte moet zijn, waarbij een gebrek als ziekte wordt gezien.4 De CRvB heeft een 

gebrek gedefinieerd als ‘een (aangeboren of verworven) niet-optimale evenwichtstoestand van het 

lichaam’.5 Voor het arbeidsrecht, dat onder het burgerlijk wetboek valt, is ziekte een lichamelijke of 

psychische toestand die leidt tot het niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid.6 Voor mijn 

scriptie is van belang dat ziekte leidt tot arbeidsongeschiktheid van de werknemer of daarmee gelijk 

wordt gesteld. Arbeidsongeschiktheid door zwangerschap en bevalling laat ik buiten beschouwing. 

Bepaalde aandoeningen die in de volksmond onder ziekte worden geschaard, zoals diabetes of 

                                                           
1
 Zie onder meer: De Wolff 2008 en Bouwens, Houwerzijl & Roozendaal 2013, paragraaf 3.3.2. 

2
 Bouwens & Duk 2011, p. 93. 

3
 CRvB 14 mei 1936, AB 1936, p. 443. 

4
 Zie onder meer: Bouwens & Duk 2011, p. 95. 

5
 CRvB 5 maart 1980, RSV 1980/165. 

6
 Van Slooten 2010, aant. 1d. 
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obesitas, hoeven niet direct tot arbeidsongeschiktheid te leiden. Zolang de bedongen arbeid kan 

worden verricht, is er geen sprake van ziekte in de zin van de Ziektewet en het BW. 

2.2. Verplichtingen bij de arbeidsongeschikte werknemer 

Zoals ik in de inleiding al aangaf, vraag ik mij regelmatig af wat een werkgever moet doen bij een 

arbeidsongeschikte werknemer. De Wulbz biedt de werknemer inkomstenbescherming, wat het 

aannemelijk maakt dat bij ziekte de arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht blijft. In deze 

paragraaf zal ik antwoord geven op de volgende vraag: ‘Welke verplichtingen heeft de werkgever 

tegenover de arbeidsongeschikte werknemer?’.  

In het verlengde hiervan liggen de verplichtingen van de werkgever tegenover werknemers in het 

algemeen. Dit is dan ook het onderwerp van de volgende paragraaf. Door deze twee paragrafen te 

vergelijken zal duidelijk worden of er verschillen zijn in de verplichtingen van de werkgever bij ziekte 

of gezondheid.  

2.2.1. Loondoorbetalingsverplichting 

Kortweg gezegd bepaalt artikel 7:627 BW dat wanneer de werknemer geen arbeid verricht er ook 

geen aanspraak op loon kan worden gemaakt. Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen van 

toepassing. Een daarvan is de loonaanspraak bij ziekte, wat is geregeld in art. 7:629 lid 1 BW. 

Wanneer het niet verrichten van de bedongen arbeid zijn oorzaak vindt in ziekte, zwangerschap of 

bevalling, behoudt de arbeidsongeschikte werknemer zijn recht op loon. De uitzonderingen op deze 

uitzondering bespreek ik in paragraaf 3.2. De vraag blijft hangen voor wiens rekening de ziekte van 

de werknemer dient te komen. Dit is naar algemene maatstaven moeilijk vast te stellen.7 De periode 

van de loondoorbetaling bedraagt in beginsel 104 weken. Daarin dient de werkgever minstens 70% 

van het naar tijdruimte vastgestelde loon te betalen, waarbij gedurende de eerste 52 weken 

minstens het voor de werknemer geldende minimumloon dient te worden betaald. Het maximale 

loon waarover de loondoorbetaling wordt berekend is het maximumdagloon als bedoeld in art. 17 

Wet financiering sociale verzekeringen.8 Art. 7:629 lid 1 BW heeft een dwingendrechtelijk karakter en 

er kan alleen ten nadele van de werknemer van worden afgeweken door de eerste twee ziektedagen 

als wachtdagen aan te merken. Het is niet ongebruikelijk dat er in een cao voor de werknemer 

gunstigere afspraken worden gemaakt. Het eerste ziektejaar wordt er bijvoorbeeld 100% van het 

loon doorbetaald, ook als dit het maximumpremieloon overschrijdt.9 Aan deze aanvulling mogen 

strengere voorwaarden worden verbonden. Dit komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 3.1.3. 

2.2.2. Re-integratieverplichtingen 

Naast de verplichting voor de werkgever om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer door te 

betalen, heeft de werkgever tijdens dezelfde periode de verplichting tot het verrichten van re-

integratie-inspanningen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is bepaald in art. 7:658a 

lid 1 BW. In principe zijn er drie mogelijkheden tot re-integratie voor een zieke werknemer. Re-

integratie in de eigen arbeid geniet de voorkeur, gevolgd door andere passende arbeid bij de eigen 

werkgever.10 Dit valt onder re-integratie in het eerste spoor. Een tweede spoortraject omhelst de 

                                                           
7
 Van Slooten 2010, aant. 2 en Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 25. 

8
 Per 1 juli 2014 bedraagt het maximumpremieloon € 198,28 per dag. 

9
 Bouwens & Duk 2011, p. 107. 

10
 Zie onder meer: Elsaker 2012 en Bouwens & Duk 2011, p. 109 e.v.. 
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inschakeling van de werknemer in passende arbeid bij een andere werkgever. Art. 7:658a lid 2 BW 

geeft nadere invulling aan de re-integratieverplichting van de werkgever. De werkgever is namelijk 

verplicht de nodige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is 

om de werknemer in staat te stellen zijn eigen of andere passende arbeid te verrichten. Artikel 14 lid 

1 onder b Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bepaalt dat de werkgever zich moet laten bijstaan 

door een bedrijfsarts. De re-integratieverplichting loopt parallel aan de 

loondoorbetalingsverplichting en zal in beginsel 104 weken duren. Art. 7:658a lid 1 BW geeft echter 

geen eindtijd voor re-integratieverplichtingen in het eerste spoor. Verplichtingen in het tweede 

spoor eindigen als de loondoorbetalingsplicht eindigt.  

De werkgever stelt samen met de werknemer een plan van aanpak op, zoals voorgeschreven door 

art. 7:658a lid 3 BW, welk met medewerking van de werknemer regelmatig wordt geëvalueerd en zo 

nodig wordt bijgesteld. De concrete invulling van de re-integratie is en blijft een verplichting van de 

werkgever.11 

2.2.3. Ontslagbescherming werknemer tijdens ziekte12 

De zieke werknemer wordt beschermd tegen ontslag voor zover de arbeidsongeschiktheid wegens 

ziekte is aangevangen voor de eventuele ontslagaanvraag bij het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV). Met andere woorden, de werkgever kan het dienstverband met 

de werknemer niet opzeggen als de werknemer wegens ziekte arbeidsongeschikt is. Dit verbod richt 

zich tot de werkgever. Dit opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid is geregeld in art. 7:670 lid 

1 BW. Zoals al eerder beschreven, gaat het om het op medische gronden – naar objectieve 

maatstaven gemeten – niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid, 

waarbij deze arbeid in het BW als de bedongen arbeid moet worden begrepen. 

Het ontslagverbod loopt gelijk aan de loondoorbetalingsverplichting en zal gedurende twee jaar zijn 

werking hebben, zoals bepaald in art. 7:670 lid 1 sub a BW. Wanneer de werkgever wegens te weinig 

inspanningen tijdens de re-integratie geconfronteerd wordt met een loonsanctie op grond van art. 

7:629 lid 11 BW, wordt ook de duur van het opzegverbod in gelijke mate verlengd, wat in art. 7:670 

lid 10 sub c BW is bepaald. 

Wanneer de werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend en deze door het UWV is ontvangen 

voordat de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is aangevangen, kan het ontslag doorgang vinden, 

ook wanneer de werknemer tussen de aanvraag en de opzegging ziek wordt. Wanneer ontvangst van 

de aanvraag op dezelfde dag valt als de aanvang van de ziekte, heeft het ontslagverbod wel werking. 

Artikel 7:670 lid 3 BW beperkt het ontslagverbod. Het verbod is niet van toepassing als de 

werknemer niet mee werkt aan het plan van aanpak of aan maatregelen die passende arbeid 

mogelijk zou kunnen maken, evenals bij het weigeren van passende arbeid en het niet volgen van 

redelijke voorschriften van de werkgever. 

Het vervallen van de ontslagbescherming vormt het sluitstuk van prikkels voor de zieke werknemer 

tijdens de re-integratie. Wanneer de werknemer zijn verplichting op grond van art. 7:660a BW niet 

nakomt, moet deze gewaarschuwd worden dat zijn recht op loondoorbetaling dreigt te vervallen, 

zoals bepaald in art. 7:629 lid 7 BW. Als laatste middel tegen de niet meewerkende werknemer kan 

de werkgever overgaan tot ontslag. Dit volgt uit art. 7:670b lid 3 BW, waar sub c ziet op het niet 

meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan aanpak. 

                                                           
11

 CRvB 26 mei 2010, LJN BM7348. 
12

 Zie onder meer: Bouwens, Houwerzijl & Roozendaal 2013 en Bouwens & Duk 2011. 
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2.2.4. Overige wijzen van eenzijdige beëindiging 

De beschreven ontslagbescherming werkt ook door in andere wijze van beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. Voor de casusposities in hoofdstuk 5 zijn vooral het ontslag op staande voet 

uit art. 7:677 BW en de ontbinding uit art. 7:685 BW van belang. Bij de algemene beschrijving 

hieronder is de regelgeving met betrekking tot ziekte het uitgangspunt. 

 

Ontslag op staande voet 

De werknemer en werkgever kunnen allebei de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen om een 

dringende reden. Dit is bepaald in art. 7:677 BW. Naast de eisen van onverwijldheid en een 

dringende reden, moet de opzeggende partij de reden gelijktijdig mededelen aan de wederpartij. 

Zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, waardoor er van de werkgever 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, worden door 

art. 7:678 lid 1 BW als dringende redenen aangemerkt. Lid 2 van dat artikel geeft een opsomming van 

gevallen waar dringende redenen aanwezig kunnen worden geacht. Voor het beoordelen of er 

sprake is van een dringende reden dienen alle omstandigheden van het geval in samenhang en 

onderling verband beoordeeld te worden.13 Voor het aannemen van een dringende reden moet het 

wel gaan om daden, eigenschappen en gedragingen van de werknemer zelf.14 Hieraan hoeft de 

werknemer niet altijd schuld te hebben.15 Zoals nog aan bod zal komen, kunnen ook gedraging buiten 

de werktijd leiden tot ontslag op staande voet.16 Het bij het aangaan van een overeenkomst 

verzwijgen van kwaal, die de werknemer ongeschikt maakt voor de functie, kan een dringende reden 

opleveren, wat bepaald is art. 7:678 lid 2 onder a BW.17 Een chronische ziekte, die het niet per se 

onmogelijk maakt de bedongen arbeid te verrichten, hoeft niet gemeld te worden.18 Onder c van 

hetzelfde artikellid is bepaald dat het ondanks waarschuwing overgeven aan dronkenschap of ander 

liederlijk gedrag ook een dringende reden kan opleveren. Hier kom ik in paragraaf 5.3.4 uitgebreid op 

terug. Verder zijn de gevallen onder l, het door opzet of roekeloosheid buiten staat geraken of blijven 

de bedongen arbeid te verrichten, van belang. De werknemer hoeft in deze gevallen niet altijd een 

verwijt te treffen.19 

Bij een ontslag op staande voet gelden de opzegverboden niet, wat blijkt uit art. 7:670b lid 1 BW. 

Ziekte levert op zichzelf geen dringende reden op, maar bepaalde gedragingen van een 

arbeidsongeschikte werknemer kunnen wel tot een dringende reden leiden. Ziekte levert wel 

voldoende grond om niet op het werk aanwezig te zijn.20 Wel heeft de werknemer de verplichting 

zich te houden aan redelijke controlevoorschriften van de werkgever. Het niet-naleven van deze 

voorschriften kan slechts in aanwezigheid van andere feiten en omstandigheden, in onderlinge 

samenhang, leiden tot een dringende reden.21 

 

 

                                                           
13

 HR 12 februari 1999, JAR 1999/102 (Van Essen/Schrijvers). 
14

 Bouwens & Duk 2011, p. 393. 
15

 HR 29 september 2000, NJ 2001, 560 (Van D./Nutricia). 
16

 HR 14 september 2007, JAR 2007/250 en RAR 2007/145. 
17

 Bouwens & Duk 2011, p. 395. 
18

 Ktr. Apeldoorn 11 juni 2008, JAR 2008/266. 
19

 HR 29 september 2000, NJ 2001, 560 (Van D./Nutricia). 
20

 Bouwens & Duk 2011, p. 403. 
21

 HR 8 oktober 2004, JAR 2004/259 (Vixia/Gerrits). 
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Ontbinding algemeen 

Art. 7:685 BW bepaalt dat zowel de werknemer als de werkgever de kantonrechter kan verzoeken de 

arbeidsovereenkomst te vernietigen. Voor ontbinding is wel een gewichtige reden nodig, welke in lid 

2 wordt gedefinieerd als een dringende reden als bedoeld in art. 7:677 lid 1 BW of in een verandering 

in de omstandigheden. Er is sprake van verandering in de omstandigheden als de 

arbeidsovereenkomst daardoor billijkheidshalve spoedig behoort te eindigen.22 

De opzegverboden, waaronder het beschreven opzegverbod in verband met ziekte, hebben bij een 

verzoek tot ontbinding een zekere reflexwerking. In art. 7:685 lid 1 BW is de verplichting voor de 

kantonrechter opgenomen dat hij zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met een 

opzegverbod. Hierbij kiest het merendeel van de kantonrechters voor het ‘tijdens’ verband, maar ook 

het ‘wegens’ verband wordt als uitgangspunt voor de reflexwerking genomen.23 Wanneer de 

arbeidsovereenkomst tijdens ziekte ontbonden wordt, kan niet zonder meer gesteld worden dat er 

een fundamenteel recht wordt geschonden.24 

Niet ieder ontbindingsverzoek zal worden gehonoreerd. Zo is het ontbindingsverzoek van een 

werkgever geweigerd, omdat de werkgever tekort was geschoten in zijn re-

integratieverplichtingen.25 Het onvoldoende meewerken van de werknemer kan wel een grond tot 

ontbinding opleveren26, terwijl de juiste sanctie hier het vervallen van de loondoorbetaling zou zijn.27 

In geval van ontbinding wegens een dringende reden kan de kantonrechter geen vergoeding 

toekennen. Hiervoor kan de verzoekende partij wel een afzonderlijke rechtsvordering starten om de 

gefixeerde of volledige schadevergoeding uit art. 7:677 lid 4 BW te krijgen.28 In geval van ontbinding 

wegens verandering in de omstandigheden kan de kantonrechter een vergoeding aan één der partij 

toekennen, zoals bepaald in art. 7:685 lid 8 BW. De rechter zal naar billijkheid beslissen of er 

aanleiding tot een vergoeding is. Voor de hoogte van de vergoeding zal hij veelal gebruiken van de 

zogenaamde kantonrechtersformule uit de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. 

2.2.5. Loonsanctie29 

De drie bovengenoemde verplichtingen, loondoorbetalingsverplichting, re-integratieverplichting en 

de ontslagbescherming, komen samen in de loonsanctie. Het UWV heeft ter beoordeling van de re-

integratie-inspanningen van de werkgever beleidsregels opgesteld.30 Als het UWV, aan de hand van 

deze regels, van mening is dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd, 

zal de werkgever worden veroordeeld tot een langere termijn van de loondoorbetalingsverplichting. 

Deze loonsanctie wordt voor maximaal 52 weken opgelegd, zoals bepaald in art. 7:629 lid 11 onder b 

BW j° 25 lid 9 WIA. Binnen deze termijn heeft de werkgever de kans zijn tekortkoming(en) te 

herstellen en vervolgens verkorting van de loonsanctie te verzoeken. Tijdens de loonsanctie blijven 

alle bovengenoemde verplichtingen voor de werkgever bestaan. Om te voorkomen dat werkgevers 

te lang wachten met het starten van het tweede spoortraject en de focus leggen op het eerste spoor, 

                                                           
22

 Bouwens & Duk 2011, p. 449. 
23

 Van der Helm 2014. 
24

 Hof ’s-Gravenhage 21 januari 2014, JAR 2014/176. 
25

 Ktr. Amsterdam 11 november 2005, JAR 2006/52. 
26

 Ktr. Tilburg 24 juni 2004, JAR 2004/179. 
27

 Ktr. Zwolle 22 september 2004, JAR 2004/231, zie ook paragraaf 3.2.1. 
28

 Bouwens & Duk 2011, p. 449. 
29

 Zie onder meer: Van den Elsaker 2012. 
30

 Regeling Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter, Stcrt. 2002, 236, laatstelijke wijziging Stcrt. 2006, 
224. 
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heeft het UWV de eerstejaarsevaluatie ook als ‘opschudmoment’ aangemerkt.31 Als er na een jaar 

nog geen resultaat is geboekt op het eerste spoor, dient er te worden begonnen met de 

voorbereidingen van een tweede spoortraject. Beide sporen kunnen op dat moment naast elkaar 

worden gevolgd.32 Met het tweede spoor moet al eerder worden gestart als duidelijk is dat het 

eerste spoor weinig resultaat heeft opgeleverd.33 

Ook als de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kan de werkgever 

geconfronteerd worden met de loonsanctie. De werkgever behoort de werknemer aan te sporen tot 

medewerking en het niet meewerken van de werknemer dient te worden gesanctioneerd door de 

werkgever.34 

Uiteraard wordt er geen loonsanctie opgelegd als er een bevredigend resultaat wordt bereikt met de 

re-integratie. Een bevredigend resultaat is een (gedeeltelijke) werkhervatting van de werknemer, 

waarbij wel aansluiting wordt gezocht bij de resterende functionele mogelijkheden van de 

werknemer. Ook wanneer de werkgever een deugdelijke grond heeft voor het niet voldoen aan de 

re-integratie-inspanningen blijft de loonsanctie achterwege. 

Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie, is de werkgever ook verantwoordelijk 

voor de door hem ingehuurde diensten. De werkgever kan zich niet verschuilen achter de 

arbodienst.35 Wel kan de werkgever onder omstandigheden de bedrijfsarts of arbodienst aanspreken 

voor schade naar aanleiding van een onjuist advies. Hier doet een eventueel exoneratiebeding niets 

aan af.36 

2.2.6. Conclusie 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de werkgever een aantal verplichtingen jegens de 

arbeidsongeschikte werknemer heeft. Dit zijn loondoorbetalingsverplichting en de re-

integratieverplichting. Daarnaast geldt er in beginsel een opzegverbod tijdens ziekte. Dat deze 

verplichtingen zwaar op hem kunnen drukken, blijkt onder meer uit de loonsanctie. De werkgever 

heeft er dus een groot belang bij, dat de werknemer zo snel mogelijk re-integreert, desnoods in een 

andere functie of bij een andere werkgever.  

De werkgever zal naast bovengenoemde verplichtingen, ook verplichtingen hebben voor gezonde 

werknemers. In de volgende paragraaf zal ik deze verplichtingen beschrijven. Dit zullen voorschriften 

zijn, waar de werkgever zich aan moet houden. Daarna kan ik, in het volgende hoofdstuk, me richten 

op hetgeen de werkgever graag zou willen doen om uitval te voorkomen en re-integratie te 

bevorderen. 

2.3. Verplichtingen bij arbeidsgeschikte werknemer 

2.3.1. Zorgplicht 

De werkgever heeft de verplichting te voorkomen dat de werknemer tijdens het uitoefenen van de 

werkzaamheden schade lijdt. Dit is bepaald in art. 7:658 BW. Volgens lid 1 dient de werkgever de 

arbeidsplaats, de werktuigen en gereedschappen op zodanig wijze in te richten als redelijkerwijs 

                                                           
31

 Beleidsregels beoordelingskader poortwachter, Stcrt. 2006, nr. 224. 
32

 CRvB 18 november 2009, LJN BK3717. 
33

 Van den Elsaker 2012. 
34

 CRvB 18 november 2009, LJN BK3725. 
35

 CRvB 18 november 2009, LJN BK3713. 
36

 Rb. Utrecht 12 november 2008, LJN BG4230. 
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nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de 

werkgever genoemd.37 

Wanneer de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, of wanneer de schade in belangrijke mate 

het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is de werkgever niet jegens de 

werknemer aansprakelijk. Dit is bepaald in lid 2 van het artikel. Door te voldoen aan zijn zorgplicht 

kan de werkgever voorkomen dat arbeidsongeschiktheid ontstaat binnen de arbeidsplaats. De ratio 

achter het art. 7:658 BW en de Arbowet is gelijk, namelijk preventie.38 Zowel ziekte en ongevallen39 

als het voorkomen van schade40 vallen binnen de bedoeling van deze regelingen. Verder verlangen 

beide regelingen dat de werkgever voldoende instructies geeft over de risico’s die aan de arbeid 

verbonden zijn en dat de werkgever erop toeziet dat de regels en instructies worden nageleefd.41 

Het is echter niet zo dat wanneer de werkgever zich aan de zorgplicht houdt, de verplichtingen zoals 

beschreven in paragraaf 2.2 komen te vervallen als een werknemer onverhoopt toch uit valt wegens 

een ongeval in de uitvoering van zijn werkzaamheden.42 

De zorgplicht is geen absolute waarborg tegen gevaar, maar beoogt bescherming te bieden in 

zoverre in redelijkheid in verband met arbeid gevergd kan worden.43 Alleen als de werkgever 

toerekenbaar tekortschiet in zijn zorgplicht wordt hij aansprakelijk gesteld.44 Belangen die worden 

gewogen om te bezien welke maatregelen er van de werkgever verlangd kunnen worden, zijn onder 

meer de aard van de werkzaamheden, of het gevaar bekend was of behoorde te zijn, hoe 

aannemelijk het was dat het gevaar zich zou voordoen en de ernst van de gevolgen.45 Dit komt 

overeen met de Kelderluik-criteria.46 Daarnaast geldt het ervaringsfeit dat werknemers die dagelijks 

in een bepaalde arbeidssituatie verkeren onachtzamer te werk zullen gaan.47 

De ondergrens aan de zorgplicht is hetgeen de regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden 

van de werkgever verlangd.48 Soms kan de zorgplicht ook meer verlangen dan hetgeen door de 

Arbowet wordt voorgeschreven.49 

De werkgever is verplicht tot het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid dat er op gericht is 

werknemers veilig en gezond de arbeid te laten verrichten. De mate van bescherming wordt door de 

overheid vastgesteld.50  

Art. 3 lid 1 van de Arbowet bepaalt dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op zo 

goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Verdere belangrijke verplichtingen uit de Arbowet zijn het 

inventariseren en evalueren van de aan de arbeid verbonden risico’s, bepaald in art. 5 Arbowet en 

het voorlichten en onderrichten van de werknemers met betrekking tot de gevaren, zoals 

                                                           
37

 Zie onder meer Bouwens & Duk 2011, p. 227. 
38

 Bergwerf  & Kruit 2008. 
39

 Kamerstukken II 2005/06, 30 552, nr. 6, p. 1. 
40

 Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 38. 
41

 Bergwerf  & Kruit 2008. 
42

 Zie bijvoorbeeld; Ktr. Amsterdam 11 mei 2004, JAR 2004/152. Hierin werd vastgesteld dat de werkgever zijn 
zorgplicht niet had geschonden. Tijdens de arbeidsongeschiktheid had de werkgever zich ook aan de re-
integratieverplichtingen en loondoorbetalingsverplichting gehouden. 
43

 Bouwens & Duk 2011, p. 229. 
44

 Loonstra & Zondag 2010, par. 11.2.1.2. 
45

 Bouwens & Duk 2011, p. 229. 
46

 HR 5 november 1965, NJ 1996, 136 (Kelderluik) 
47

 Onder meer HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 663 (PTT/Baas). 
48

 HR 12 december 2008, JAR 2009/15 (Maatzorg/Van der Graaf) en Kamerstukken II 2005/06, 30 552, nr. 3, p. 
30. 
49

 Rb. Zeeland-West-Brabant 2 april 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:2163. 
50

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbobeleid, bezocht 10 oktober 2014. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbobeleid
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voorgeschreven in art. 8 Arbowet. Art. 8 lid 4 Arbowet verplicht de werkgever erop toe te zien dat de 

instructies en voorschriften worden nageleefd. Art. 18 Arbowet verplicht de werkgever om de 

werknemer in staat te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan, waarmee 

gezondheidsrisico’s, die aan de arbeid zijn verbonden, worden voorkomen of beperkt. Het onderzoek 

dient te worden uitgevoerd door de arbodienst of een gecertificeerde deskundige. De werknemer is 

echter niet verplicht om aan het onderzoek mee te werken.51 

Naast de Arbowet zijn er een Arbeidsomstandighedenbesluit, wat een uitwerking is van de Arbowet 

en een Arbeidsomstandighedenregeling, welke bestaat uit praktische voorschriften.52 Binnen een 

branche of sector kunnen werknemers en werkgevers een arbocatalogus opstellen, waarin zij 

afspraken vastleggen hoe er binnen de branche of sector aan de arbeidsvoorschriften wordt voldaan. 

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet deze arbocatalogus goedkeuren. 

De zorgplicht gaat echter niet zo ver dat de werkgever ook hoeft te waarschuwen voor gevaren van 

algemene bekendheid (huis- tuin- en keukenrisico’s53), zoals het feit dat een nieuw broodmes scherp 

kan zijn.54 Wanneer er sprake is van een niet-gevaarlijke situatie kunnen eventuele ongevallen buiten 

de zorgplicht van de werkgever vallen. De werkgever is in die situaties niet tekort geschoten, 

ondanks er toch een ongeval heeft plaatsgevonden.55  

2.3.2. Zorgplicht en zeggenschap 

Art. 7:658 BW lijkt er vanuit te gaan dat de werkgever een bepaalde invloed heeft over de 

arbeidsplaats van de werknemer. De zorgplicht hangt nauw samen met zeggenschap. Dit heeft tot 

gevolg dat wanneer de werkgever geen zeggenschap of aanwijzingsbevoegdheid heeft over 

arbeidsplaats of wanneer een ongeval in verband met de werkzaamheden plaatsvindt in privétijd, dit 

buiten het bereik van art. 7:658 BW valt.56 Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak van de 

medewerker van de reclassering die buiten werktijd bij zijn privéwoning een flink aantal klappen met 

een hamer krijgt van een cliënt. Zijn werkgever was niet aansprakelijk voor de schade die de 

werknemer vorderde op grond van (artikel 1638x (oud) BW, de voorloper van) 7:658 BW.57 

De reclasseringsmedewerker zou wel een beroep kunnen doen op goedwerkgeverschap uit art. 7:611 

BW. Dit zal vooral een grote kans van slagen hebben, wanneer er sprake is van een bekend, specifiek 

en ernstig gevaar. Voorbeelden van een geslaagd beroep op goed werkgeverschap, omdat een 

beroep op de zorgplicht niet slaagde, zijn de zaak van het rollerskaten tijdens een 

personeelsactiviteit58 of de mishandeling van een sociotherapeut werkzaam in een tbs-kliniek door 

een tbs-er.59 In deze gevallen kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding van de 

volledige schade.60 

Ook bij verkeersdeelname die onder de werkzaamheden valt, zal de zeggenschap van de werkgever 

over de situatie ontbreken. De werkgever zal onder deze omstandigheden niet snel aansprakelijk zijn 
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57

 HR 22 januari 1999, NJ 1999, 534. 
58

 Hof Amsterdam 30 oktober 2007, JAR 2008/11 en Van Nieuwstadt 2008. 
59

 Hof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2010, JAR 2010/195. 
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voor schade als gevolg van een ongeval, maar er kan wel een verzekeringsplicht op de werkgever 

rusten.61 Werknemers kunnen bij het ontbreken van een adequate verzekering of onvoldoende 

instructie om zelf een verzekering af te sluiten, een beroep doen op goed werkgeverschap wanneer 

het gaat om een verkeersongeval dat valt binnen de werkzaamheden of daarmee gelijk kan worden 

gesteld.62 Deze verzekeringsplicht geldt alleen voor verkeersdeelname en de schade waar de 

werknemer aanspraak op kan maken, is niet hoger dan de uitkering die een adequate verzekering 

hem zou hebben verschaft.63 Dit geldt zowel voor gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer. Voor 

fietsers kan deze verzekeringsplicht ook gelden voor eenzijdige ongevallen, waar dit voor 

voetgangers nog niet door de Hoge Raad is aangenomen.64 De kantonrechter te Utrecht heeft de 

verzekeringsplicht na deze uitspraak echter wel aangenomen.65 

Het volgende hoofdstuk is in zijn geheel gewijd aan zeggenschap. Hier wil ik slechts een eerste link 

leggen tussen de werkgeversverplichtingen en zeggenschap. Loonstra en Zondag bestempelen de 

zorgplicht als streng. Zij geven hier als oorzaak voor dat de werkgever de arbeidsomstandigheden 

bepaalt en dat de werknemer hierin afhankelijk is van de instructiebevoegdheid van de werkgever.66 

2.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht of de werkgever verplichtingen met betrekking tot gezondheid 

heeft ten opzichte van de werknemer, zowel in geval van arbeidsongeschiktheid als gezondheid. Voor 

beide situaties zijn verschillende verplichtingen naar voren gekomen. Het is duidelijk geworden dat 

de werkgever een groot belang heeft bij een voorspoedige re-integratie van de zieke werknemer, 

omdat de loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichting zwaar op hem kunnen drukken. 

Aan de andere kant heeft de werkgever een zorgplicht. Deze plicht moet voorkomen dat de 

werknemer schade oploopt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De doelvoorschriften van 

het arbeidsomstandighedenbeleid zijn te vinden in de Arbowetgeving. De werkgever kan met het 

nakomen van zijn zorgplicht enigszins voorkomen dat de werknemer uitvalt wegens ziekte. 

Normaal gesproken zullen tegenover verplichtingen van de werkgever ook een aantal rechten staan. 

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de werknemer verplichtingen jegens de werkgever heeft. Of dit het 

geval is en of dit in verhouding staat met de verplichtingen van de werkgever zal ik onderzoeken in 

het volgende hoofdstuk. Hierbij zal ik onderzoeken of en hoe de werkgever het gedrag van de 

werknemer in privétijd kan beïnvloeden.  
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3. Zeggenschap 

3.1. In het algemeen  

Iedere werkgever zal graag het gedrag van de werknemer beïnvloeden. Hiervoor zal de werkgever 

over een middel, zoals de gezagsbevoegdheid, willen beschikken. De grondslag van de 

gezagsbevoegdheid is te vinden in art. 7:610 BW, het artikel waarin de arbeidsovereenkomst wordt 

gedefinieerd. Over dit artikel is voldoende geschreven en gepubliceerd, maar dan voornamelijk over 

de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst.67 Voor mijn scriptie zal ik van de 

situatie uit gaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, waardoor de kwalificatievraag 

achterwege kan blijven. Wel zal ik de gronden, de ratio en de grenzen van de gezagsbevoegdheid, 

ook wel de instructiebevoegdheid, beschrijven. Vervolgens zal ik de verplichting van de werknemer 

met betrekking tot zijn gezondheid beschrijven, waarbij ik een onderscheid maak tussen de gezonde 

en de arbeidsongeschikte werknemer. 

3.1.1. Grondslag gezagsbevoegdheid, art. 7:610 BW 

Art. 7:610 BW luidt: ‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de 

werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere 

tijd arbeid te verrichten.’ Van belang zijn de woorden in dienst. Dit impliceert dat de werknemer 

onder het gezag staat van de werkgever, ofwel dat de werkgever gezagsbevoegdheid heeft over de 

werknemer. Een werkgever dient zijn onderneming te kunnen organiseren en beschikt daarom over 

de instructiebevoegdheid.68 Zodra er sprake is van zeggenschap van de werkgever over de wijze 

waarop werkzaamheden door de werknemer dienen te worden verricht, kan er gesproken worden 

over een gezags- of instructiebevoegdheid.69 Dat de werkgever een instructiebevoegdheid heeft, 

blijkt onder meer uit art. 7:660 BW, waarin de instructiebevoegdheid wordt begrensd. 

Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de werkgever een (financieel) belang heeft bij een 

gezonde leefstijl van zijn werknemers. Een gezonde leefstijl kan uitval door arbeidsongeschiktheid 

voorkomen en herstel bij arbeidsongeschiktheid bespoedigen.70 De vraag is hoe ver de werkgever 

met deze instructiebevoegdheid kan en mag ingrijpen in het privéleven van de werknemer. 

Hendriks ziet vier grondslagen waarop invloed van de werkgever op het privéleven van de 

werknemer gestoeld kan worden.71 i) Het kan expliciet zijn afgesproken, bijvoorbeeld in de 

arbeidsovereenkomst, mits de beperking evenredig is. ii) Er kunnen afspraken gemaakt zijn in een 

(algemeen verbind verklaarde) cao, door bijvoorbeeld nadere voorwaarden te stellen aan de 

bovenwettelijke suppletie. iii) Inbreuk is ook mogelijk door het stellen van voorschriften op grond van 

het instructierecht uit art. 7:660 BW. iv) Tot slot is een beroep op goed werknemerschap ook 

mogelijk, omdat op grond van art. 7:611 BW de werknemer gehouden is zich te onthouden van 

gedragingen waarvan redelijkerwijs duidelijk is, dat ze gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. 
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Deze vier punten zal ik in het vervolg van dit hoofdstuk nalopen. Hendriks wijst er in haar conclusie 

nog op dat de werkgeversinvloed kan worden begrensd door bepaalde grondrechten, waaronder het 

recht op privacy.72 Het recht op privacy verzet zich tegen een verregaande beïnvloeding van het 

leven van de werknemer dat zich buiten de werksfeer afspeelt. Dit komt in het volgende hoofdstuk 

aan de orde. 

 

Het is mogelijk om de organisatie van werkzaamheden in drie aspecten te verdelen, naar het idee 

van Roozendaal.73 Als eerst bespreekt zij het materiële aspect, wat voornamelijk ziet op de 

gezondheid en veiligheid van de werknemer. Vervolgens wordt het arbeidstijdaspect besproken, 

waarbij het belang van de afstemming van privé en werk en het verwerven van inkomen een rol 

spelen. Ten slotte noemt zij het gedragsaspect dat binnen de onderneming de gewenste en 

ongewenste handelingen van de werknemers regelt. Ieder aspect raakt andere belangen van de 

werknemer. Bij de verschillende grondslagen van werkgeversinvloed zal ik verwijzen naar een of 

meer van deze aspecten. De vraag die hier speelt is hoe de (bedrijfsorganisatorische) belangen van 

de werkgever worden afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de werknemer. Deze vraag is 

de rode lijn van deze scriptie en zal in het laatste hoofdstuk worden beantwoord. 

3.1.2. Expliciet afgesproken. 

De werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over regels en voorschriften waaraan de 

werknemer zich dient te houden. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in de 

arbeidsovereenkomst. Het kan gebeuren dat een dergelijke afspraak een inbreuk is van het recht op 

privacy van de werknemer. Het recht op privacy en de vraag wanneer een inbreuk hierop 

gerechtvaardigd is, komt in hoofdstuk 4 uitgebreid aan de orde. 

De werkgever en werknemer dienen er zich van bewust te zijn dat de overeenkomst meer gevolgen 

kan hebben dan alleen door de partijen wordt overeengekomen. In art. 6:248 lid 1 BW is bepaald dat 

ook rechtsgevolgen die, naar aard van de overeenkomst, voortvloeien uit de wet, de gewoonte of de 

redelijkheid en billijkheid deel uit maken van de overeenkomst. Lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt 

dat tussen partijen overeengekomen regels niet van toepassing zijn als toepassing naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit zal, naar mijn mening, voor het 

arbeidsrecht en een arbeidsovereenkomst ook hebben te gelden, waarbij een beroep op goed 

werkgeverschap uit art. 7:611 BW hetzelfde effect zal sorteren. 

3.1.3. Afspraken in een (algemeen verbindend verklaarde) cao. 

De werkgever en werknemer kunnen niet afspreken om ten nadele van de werknemer af te wijken 

van de loondoorbetalingsverplichting uit art. 7:629 BW. Risicovol gedrag kan de 

loondoorbetalingsverplichting niet doorkruisen.74 Bij ziekte is de doorbetaling van 70% van het loon 

van dwingend recht. Slechts wanneer de ziekte opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt, ofwel 

wanneer het gedrag er op was gericht arbeidsongeschikt te worden, vervalt deze 

loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever, zoals bepaald in art. 7:629 lid 3 onder a BW. 

Het is mogelijk dat er in de voor de werkgever en werknemer geldende cao afspraken zijn gemaakt 

over een aanvulling op de wettelijk verplichte 70% loondoorbetaling bij ziekte. Het is mogelijk om in 
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de cao voorwaarden te stellen aan deze bovenwettelijke suppletie.75 Een beding in de cao bij de 

bovenwettelijke suppletie zou kunnen luiden dat deze suppletie vervalt als de arbeidsongeschiktheid 

is veroorzaakt door eigen schuld of toedoen van de werknemer. Dit was het geval in de zaak 

Zutekouw.76 Deze zaak, over de zaalvoetballende voetballer, zal ik in het volgende hoofdstuk 

bespreken.  

3.1.4. De instructiebevoegdheid uit 7:660 BW en de grenzen ervan: 

De instructiebevoegdheid van de werkgever is uiteraard niet onbegrensd. Art. 7:660 BW luidt als 

volgt: ‘De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de 

arbeid alsmede welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de 

werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende 

voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.’ Uit 

deze bepaling wordt duidelijk dat de instructiebevoegdheid van de werkgever begrensd wordt door i) 

de goede orde in de onderneming, ii) de arbeidsverrichting, iii) de overeenkomst en door iv) 

algemeen verbindende voorschriften. Op deze grenzen zal ik nog terugkomen. Verder dient de 

werkgever bij het gebruik van zijn instructiebevoegdheid ook rekening te houden met zijn 

verplichting om zich als goed werkgever te gedragen en daardoor op het op juiste wijze gebruik 

maken van zijn gezagsbevoegdheid.77 Daarnaast wordt de instructiebevoegdheid beperkt door 

grondrechten, waarbij het recht op privacy van belang is voor mijn scriptie. 

Ook blijkt uit art. 7:660 BW dat de voorschriften omtrent arbeid eenzijdig door de werkgever kunnen 

worden gegeven. De voorschriften hoeven niet tot een bepaalde werknemer gericht te zijn. Bouwens 

en Duk78 nemen aan dat het onder omstandigheden mogelijk is dat de instructies betrekking hebben 

op zekere gedragingen van de werknemer buiten werktijd en –plaats, mits er voldoende verband 

bestaat met de werksfeer. Hierbij kan worden gedacht aan de gevallen waarin het gedrag van de 

werknemer invloed heeft op de individuele arbeidsprestatie of op het imago van het bedrijf. 

In hoofdstuk 5 zal ik de invloed op de individuele arbeidsprestatie en het imago van het bedrijf 

bespreken in situaties van obesitas of drugsgebruik. 
 

Goede orde: 

De werkgever zal de onderneming die hij drijft op een bepaalde manier willen organiseren. Met 

bepaalde ordevoorschriften zal het voor de werknemers duidelijk worden wat wel en niet van hen 

wordt verwacht. Onder deze ordevoorschriften vallen voorschriften met betrekking tot veiligheid 

(het dragen van een helm), kledingvoorschriften, zoals het dragen van bedrijfskleding79, een 

rookverbod of een verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken.80 Dit zal dus voornamelijk 

zien op de materiële en gedragsaspecten van de organisatie. 
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Arbeidsverrichting: 

Het andere onderwerp waar de voorschriften op grond van instructiebevoegdheid uit art. 7:660 BW 

betrekking op kunnen hebben, is de arbeidsverrichting. Voorschriften die de arbeidsverrichting 

betreffen, zullen niet snel invloed hebben op het privéleven van de werknemer. 

 

Binnen de grenzen van een overeenkomst: 

De werkgever kan gebruik maken van zijn gezagsrecht voor zover er in de (individuele) 

arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt omtrent de betreffende gedraging. Onderwerpen 

die normaal gesproken binnen het gezagsrecht vallen, kunnen door gemaakte afspraken ervan 

worden uitgesloten. Wanneer de werkgever een beleid hanteert omtrent gedrag, staat het de 

werkgever vrij om dit beleid te wijzigen. Dit moet wel gebeuren binnen de grenzen die worden 

opgelegd door normen als goed werkgeverschap en het zorgvuldigheidsbeginsel.81 

Roozendaal wijst er op dat in sommige omstandigheden het lastig is om een ondertekend document 

de juiste duiding te geven. In deze situatie lijken een overeenkomst en een door de werknemer ter 

kennisneming ondertekende instructie nauwelijks van elkaar te verschillen. De duiding is relevant 

omdat bij beroep op een overeenkomst de toetsing veel terughoudender is dan bij een beroep op 

een voorschrift of instructie.82 In het Hyatt-arrest83 werd het ondertekenen van een regeling alleen 

van belang geacht voor het kennen van die regeling door de werknemer. Er was dus sprake van een 

voorschrift en niet van een overeenkomst. Voor de casus waren de volgende omstandigheden 

relevant: i) het beleid van de onderneming inzake alcohol en drugs kan ook via het instructierecht 

worden opgelegd en ii) de betreffende regeling raakte het privéleven van de werkneemster. Zodra 

een regeling of beleid het privéleven van een werknemer raakt, kan de bindende kracht van die 

regeling of dat beleid in een overeenkomst gerelativeerd worden. Het staat de rechter vrij om de 

redelijkheid van het beleid of de regeling te toetsen.84 

 

Algemeen verbindende voorschriften: 

De voorschriften die op grond van de zeggenschap van de werkgever worden gegeven en die op 

grond van gemaakte afspraken gelden, kunnen worden begrensd door algemeen verbindende 

voorschriften, ofwel door wettelijke bepalingen.85 

De zeggenschap over het materiële aspect van de organisatie van de onderneming wordt begrensd 

door de veiligheid en lichamelijke integriteit van de werknemers. Belangrijke wettelijke bepalingen 

worden gegeven in de Arbowet. Daarnaast is ook de zorgplicht van de werkgever, welke volgt uit art. 

7:658 BW en beschreven in paragraaf 2.3.1, een begrenzing van de instructiebevoegdheid van de 

werkgever. 

De Arbeidstijdenwet en het daarmee samenhangende Arbeidstijdenbesluit bepalen onder meer de 

grenzen van de zeggenschap over de duur en het patroon van de arbeidstijden. Deze voorschriften 

trachten voor een balans te zorgen tussen werktijd en privétijd, wat blijkt uit de preambule van de 

Arbeidstijdenwet. 

Tot slot is er het gedragsaspect. De werkgever zal regels willen stellen betreffende de gewenste gang 

van zaken binnen de onderneming. Deze regels kunnen zowel collectief als individueel worden 
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voorgeschreven. Daarnaast gelden er naast de expliciete instructies ook impliciete 

(fatsoens)normen.86 Gedragsregels kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van 

genotsmiddelen, wat ik zal bespreken in paragraaf 5.3 en kledingvoorschriften. De gedragsregels 

zullen veelal betrekking hebben op hetgeen zich afspeelt binnen de arbeidstijd en –plaats, maar 

kunnen ook (indirect) betrekking hebben op de vrije tijd van de werknemer. Hier zal ik in de 

paragrafen 3.2 en 3.3 op terug komen. De re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de 

werknemer87 kunnen worden gezien als wettelijke beperkingen van de zeggenschap over het 

gedragsaspect. Dit geldt dus met name voor de artikelen 7:658a en 7:660a BW. 

 

Inbreuk op grondrechten; recht op privacy: 

Een ander voorbeeld van een algemeen voorschrift is het recht op privacy. Het recht op privacy is 

onder meer beschermd in art. 10 Gw, art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR. De werkgever kan met het 

gebruik van zijn gezagsrecht in de privésfeer van de werknemer treden, dat zich voor een deel ook 

afspeelt binnen de werksfeer.88 Een voorbeeld hiervan, dat ik verder zal uitwerken in paragraaf 5.1, is 

het vaststellen van een eetpatroon voor werknemers ter voorkoming van obesitas. Het recht op 

privacy kan in mijn scriptie gelijk worden gesteld met het werknemersbelang wat in het geding is. Om 

dit onderwerp voldoende te belichten, zal ik het volgende hoofdstuk aan het recht op privacy wijden. 

3.1.5. Goed werknemerschap en goed werkgeverschap 

De laatste grondslag voor werkgeversinvloed is hetgeen art. 7:611 BW bepaald omtrent goed 

werknemerschap. Dit artikel is een arbeidsrechtelijke uitwerking van het beginsel dat partijen zich 

jegens elkaar als redelijke en billijke partijen te hebben gedragen. Volgens Hendriks89 betekent dit 

dat de werknemer zich zodanig gedraagt, dat het risico op arbeidsongeschiktheid zo beperkt mogelijk 

wordt gehouden. Dit zou betekenen dat de werknemer zich, ook in privétijd, onthoudt van 

gedragingen, waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat ze de gezondheid kunnen schaden. De vraag is 

echter of de verplichting van goed werknemerschap zo ver buiten de werksfeer kan reiken. 

Tegenover het goed werknemerschap staat het goed werkgeverschap. Ik denk dat bij de vorige drie 

genoemde grondslagen het goed werkgeverschap al een rol speelt. Bij de afspraken in de cao hebben 

we gezien dat aan de hand van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een werknemer wegens 

onverantwoord gedrag geen aanspraak kan maken op de bovenwettelijke suppletie. Dit speelt des te 

meer als de werknemer door de werkgever gewaarschuwd is. Daarnaast moet de werkgever aan veel 

criteria voldoen om gebruik te maken van het instructierecht uit art. 7:660 BW. Er moet bijvoorbeeld 

sprake zijn van een zwaarwegend belang aan de kant van de werkgever en dient het voorschrift te 

zien op de werkplaats of werktijd dan wel dient het voorschrift werking te hebben binnen de 

werksfeer. Daarnaast zal goed werkgeverschap vooral betrekking hebben op de procedure die is 

gevolgd bij het opstellen, implementeren en handhaven van het voorschrift.90 De werkgever zal 

rekening moeten houden met beginselen die lijken op de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. Dit zijn onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel.91 
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3.1.6. Conclusie 

Hoewel de gezagsbevoegdheid van de werkgever niet alleen op art. 7:660 BW is gebaseerd, is dat 

artikel wel één van de belangrijkste grondslagen om regels te stellen aan gedragingen van de 

werknemers. Hierbij komen vooral de materiële en gedragsaspecten naar voren.  

De grenzen aan de gezagsbevoegdheid liggen bij de beperking om alleen voorschriften uit te 

vaardigen die spelen binnen de werkplaats en werktijd, dan wel binnen de arbeidsverrichting, de 

goede orde van de onderneming of binnen de werksfeer.92 Ook binnen deze grenzen kunnen 

grondrechten van de werknemer worden aangetast. Voor mijn scriptie is vooral het recht op privacy 

van belang. Dit grondrecht zal ik in hoofdstuk 4 bespreken.  

Tot zover heb ik vooral de kant van de werkgever belicht. Hoofdstuk 2 ging over de 

werkgeversverplichtingen en paragraaf 3.1 over de zeggenschap van de werkgever over het gedrag 

van zijn werknemers. Het wordt dus hoog tijd om het perspectief te verschuiven van werkgever naar 

werknemer. 

3.2. Verplichtingen van de werknemer 

Het is niet zo dat er alleen op de werkgever allerlei inspanningen en verplichtingen rusten en dat de 

werknemer, zowel bij gezondheid als tijdens ziekte, geen steentje hoeft bij te dragen. In deze 

paragraaf zal ik beschrijven welke verplichtingen van de werknemer tegenover de verplichtingen van 

de werkgever staan. Aan de hand hiervan kan worden opgemaakt of er een balans bestaat tussen de 

verplichtingen van de werkgever en die van de werknemer. 

3.2.1. Bij ziekte 

Uitsluitingsgronden loondoorbetaling 

Zoals al eerder beschreven, heeft de werkgever bij ziekte van de werknemer een 

loondoorbetalingsverplichting. In art. 7:629 lid 3 BW zijn een aantal uitsluitingsgronden hierop 

beschreven. Als eerst wordt genoemd dat de werknemer zijn ziekte niet opzettelijk mag veroorzaken 

(onder a). Dit is een verplichting die voornamelijk ziet op gezonde werknemers en zal in de volgende 

paragraaf worden besproken. 

De eerstgenoemde uitsluitingsgrond voor zieke werknemers is beschreven onder b. De zieke 

werknemer mag zijn genezing niet belemmeren of vertragen. Daarom dient de werknemer te doen 

of na te laten wat van een zieke in zijn omstandigheden mag worden gevergd voor een voorspoedige 

genezing.93 Ik zal hier in het hoofdstuk over het recht op privacy nog op terug komen. De werknemer 

heeft wel een grote mate van vrijheid om zelf de wijze van genezing te kiezen, zolang het 

genezingsproces niet onnodig wordt vertraagd of verlengd. De werkgever of bedrijfsarts kan niet 

dwingend een behandeld arts (psychiater)94 of medicatie voorschrijven.95 Beltzer wijst erop dat het 

uitvoeren van nevenwerkzaamheden of sporten tijdens de ziekte de genezing kan vertragen of 

belemmeren. In een situatie buiten arbeidsongeschiktheid kan het leiden tot 

arbeidsongeschiktheid.96 Ik kom hier in hoofdstuk 5 op terug als ik recreatief sporten bespreek. 
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Voor de re-integratie is het van belang dat de werknemer passende arbeid, zoals bedoeld in art. 

7:658a lid 4 BW, verricht voor zover hij hier toe in staat is. Dit is verplicht gesteld onder c van dit 

artikellid. Wanneer hij zonder deugdelijke grond passende arbeid weigert, vervalt zijn aanspraak op 

de loondoorbetaling. Zelfs wanneer de werknemer deels arbeidsongeschikt is en zonder deugdelijke 

grond passende arbeid weigert, waarvoor hij geschikt wordt geacht, vervalt de gehele 

loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, dus ook over het deel dat de werknemer nog 

arbeidsongeschikt is.97 Passende arbeid kan zowel in het eerste als in het tweede spoor worden 

verricht.98 

De overige re-integratieverplichtingen zijn opgenomen onder d en e. Hierin wordt bepaald dat de 

werknemer verplicht is mee te werken aan redelijke voorschriften en maatregelen die erop gericht 

zijn passende arbeid voor de werknemer mogelijk te maken. Deze voorschriften en maatregelen 

kunnen zowel door de werkgever als door een deskundige worden gegeven. Het niet-nakomen van 

deze verplichtingen kan op zichzelf geen dringende reden voor ontslag opleveren. De passende 

sanctie is opschorting van de loondoorbetaling.99 Echter, wanneer er andere feiten en 

omstandigheden naast de overtreding van deze verplichting zijn, kan er wel sprake zijn van een 

dringende reden als bedoeld in art. 7:661 lid 1 BW.100 

Daarnaast is de werknemer ook verplicht mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen 

van het plan van aanpak als bedoeld in art. 7:658 lid 3 BW. Het plan van aanpak bevordert de re-

integratie. Na het gezamenlijk opstellen, dienen de werkgever en werknemer het plan van aanpak 

regelmatig te evalueren en waar nodig bij te stellen.101 De verplichtingen onder c t/m e komen ook 

weer terug in art. 7:660a BW, het artikel over werknemersverplichtingen bij ziekte. 

Tot slot heeft de werknemer de verplichting zijn aanvraag voor een WIA-uitkering op tijd in te 

dienen. Onder f is bepaald dat voor de tijd dat de werknemer dit zonder deugdelijke grond nalaat, er 

geen recht op loondoorbetaling bestaat. 

De vraag die blijft hangen en interessant is voor deze scriptie, is in hoeverre de werknemer moet 

meewerken aan zijn re-integratie, als dit buiten zijn werkrooster zal vallen. Heeft de werkgever 

tijdens re-integratie (meer) zeggenschap over de tijd van de werknemer, welke in de normale situatie 

als privétijd wordt aangemerkt. De beleidsregels beoordelingskader poortwachter102 geven aan dat 

de werknemer moet meewerken aan de re-integratie. Hieronder kan het volgen van training of 

scholing vallen. Denkbaar is dat deze training buiten werktijd kan vallen. Mijns inziens dient de 

werknemer in zoverre mee te werken als wat in zijn situatie als redelijk is aan te merken. De 

beleidsregels spreken ook over redelijke voorschriften en redelijke maatregelen waaraan de 

werknemer dient mee te werken. De werknemer kan een deugdelijke grond hebben om niet mee te 

werken, wat blijkt uit art. 7:629 lid 3 onder c-f BW. Maatwerk lijkt mij ook hier geboden. Een grote 

overschrijding van de arbeidsduur voor re-integratie of re-integratiemaatregelen die alleen in 

privétijd plaatsvinden, lijken mij niet redelijk. Bepaalde privétaken zullen daarnaast een deugdelijke 

grond opleveren om niet buiten ‘werktijd’ mee te werken aan re-integratiemaatregelen. 
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Verplichtingen van de werknemer bij ziekte ex art. 7:660a BW  

De verplichting van de zieke werknemer genoemd in art. 7:660a BW komen niet alleen overeen met 

de verplichtingen genoemd in art. 7:629 lid 3 onder c t/m e BW, maar het is ook de spiegelbepaling 

van art. 7:658a BW, waarin de re-integratieverplichtingen van de werkgever zijn bepaald.  

Dit artikel is van belang voor de werknemer en werkgever vanwege de sanctiemogelijkheden die 

verschillen van art. 7:629 lid 3 BW. Mocht de werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen 

houden, zelfs niet na een loonstop op grond van art. 7:629 lid 3 BW, kan de werkgever bij het UWV 

toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het opzegverbod tijdens ziekte uit 

art. 7:670 lid 1 BW is komen te vervallen, wat volgt uit art. 7:670 lid 3 BW.103 Uit de eis van goed 

werkgeverschap uit art. 7:611 BW volgt dat de werknemer eerst gewaarschuwd wordt met een het 

stopzetten van het loon, voordat de werkgever over gaat tot het opzeggen van de 

arbeidsovereenkomst.104  

3.2.2. Bij gezondheid 

Waar de zieke werknemer een verplichting heeft om mee te werken aan zijn re-integratie, is een 

gelijkwaardige verplichting voor de gezonde werknemer moeilijk voor te stellen. De werkgever zou 

graag zien dat er een verplichting voor de gezonde werknemer was, welke hem zou verplichten om 

niet uit te vallen. In deze paragraaf ga ik onderzoeken of de wet een grondslag biedt voor het 

opleggen of afdwingen van een bepaalde levensstijl bij gezonde werknemers. 

 

Opzet bij ziekte en loondoorbetaling 

Art. 7:629 lid 3 aanhef en onder a BW bevat twee uitsluitingsgronden op het recht op loon bij ziekte 

die op de gezonde werknemer zien. Het recht op loon bij ziekte vervalt wanneer de ziekte door opzet 

van de werknemer is veroorzaakt en wanneer de werknemer bij zijn aanstellingskeuring valse 

informatie verschaft waardoor er een onjuist beeld van zijn belastbaarheid ontstond. 

Aanstellingskeuringen mogen slechts worden verricht indien aan de vervulling van de functie 

bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Dit is bepaald in 

artikel 4 lid 1 Wet op de medische keuringen. Deze problematiek speelt vanwege de beperkingen die 

aan het verrichten van keuring worden opgelegd een te kleine rol om hier verder bij stil te staan. 

Daarom zal ik alleen opzet als uitsluitingsgrond beschrijven. 

De ziekte van de werknemer is slechts opzettelijk veroorzaakt als de opzet van de werknemer gericht 

was op het ziek worden. Wanneer de werknemer zich bewust en opzettelijk blootstelt aan risicovol 

gedrag, waarvan sportbeoefening een goed voorbeeld is, zal dit niet kunnen leiden tot een verlies 

van aanspraak op loondoorbetaling.105 De minister heeft dit verduidelijkt door aan te geven dat 

opzettelijk veroorzaken van de ziekte betekent dat er sprake is van ‘…willens en wetens veroorzaken 

van de ziekte en niet het enkele riskeren ervan.’106 

Het ondergaan van een (cosmetische) operatie zonder dat er een medische noodzaak voor bestaat 

geeft reden tot discussie met betrekking tot het al dan niet opzettelijk veroorzaken van een ziekte. 

De discussie richt zich voornamelijk op de loondoorbetaling en opzet, maar de noodzaak van de 

ingreep lijkt mij ook vatbaar voor discussie. Willems vindt dat het ondergaan van een cosmetische 
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operatie reden is om de loondoorbetaling te staken.107 Vegter pleit er echter voor dat de werknemer 

de medische noodzaak van de ingreep duidelijk kan maken om zo het recht op loon te behouden.108 

Heida voorziet problemen met de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt voor een prejudiciële 

vraag aan de Hoge Raad te stellen.109 De Wbp zal ik in hoofdstuk 4 bespreken. 

Het lijkt er echter wel op dat wanneer er een medische noodzaak bestaat voor het ondergaan van de 

ingreep, de werknemer het recht op loondoorbetaling behoudt.110  

Een voorbeeld waarbij opzet werd aangenomen, is het met de vuist tegen de muur slaan. Hiermee 

handelde de werknemer, een piloot, bewust roekeloos en waren de gedraging en de gevolgen ervan 

voor het risico van de werknemer.111  

De werkgever en werknemer kunnen afspreken, in het geval dat uitval door het verrichten van 

opzettelijk risicovol gedrag van de werknemer is veroorzaakt, dat de bovenwettelijke suppletie komt 

te vervallen. De werknemer behoudt de aanspraak op de wettelijke ondergrens, maar verliest het 

recht op wat er bijvoorbeeld in een collectieve overeenkomst is afgesproken over aanvulling van het 

wettelijke deel van het loon bij ziekte.112 Ook is het mogelijk dat de derogerende werking van de 

redelijkheid en billijkheid in de weg staat aan het recht op de bovenwettelijke suppletie.113 Het 

wegvallen van dit deel van de loondoorbetaling bij ziekte roept wel vragen op. De meest prangende 

zijn in hoeverre er sprake is van een inbreuk op het recht van privacy en of deze eventuele inbreuk 

wel is te rechtvaardigen. De twee genoemde uitspraken en (de inbreuk op) het recht van privacy 

komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod. 

 

‘Zorgplicht’ werknemer 

Ik heb uitgebreid stilgestaan bij de zorgplicht van de werkgever uit art. 7:658 BW. Art. 7:661 BW lijkt 

een zorgplicht voor de werknemer in te houden. Dit artikel bepaalt dat de werknemer niet 

aansprakelijk is jegens de werkgever voor schade die hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

aan de werkgever of aan een derde toebrengt, met als uitzondering gevallen waarin de schade het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Nu er staat ‘uitvoering van de 

overeenkomst’ zou er discussie kunnen ontstaan of dit artikel ook speelt in privétijd van de 

werknemer, eventueel met een beroep op goed werknemerschap. De Hoge Raad heeft echter al 

bepaald dat er gelezen moet worden ‘uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden’.114 Het is 

dus niet aannemelijk dat de zorgplicht van de werknemer ook zijn gedragingen in privétijd, die zijn 

gezondheid kunnen beïnvloeden, bestrijkt. De eventuele schade die de werkgever lijdt door 

gedragingen, die erop gericht zijn de gezondheid negatief te beïnvloeden, zullen via art. 7:629 lid 3 

BW worden voorkomen, door de loondoorbetaling te stoppen. Hierdoor lijkt het erop dat de 

zorgplicht van de werkgever verder reikt dan deze ‘zorgplicht’ van de werknemer. 
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3.2.3. Conclusie 

Ik heb laten zien dat de zieke werknemer voornamelijk verplichtingen heeft om zo spoedig mogelijk 

te re-integreren. Om die reden heeft hij de verplichting om redelijke voorschriften en maatregelen 

van de werkgever (of de deskundige) op te volgen. Daarnaast mag de werknemer zijn genezing niet 

belemmeren of vertragen. Maar of dat ook betekent dat de werknemer geen vrijheid meer heeft om 

zijn eigen wijze van genezing te kiezen komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

De verplichtingen van de gezonde werknemer zijn er vooral in gelegen om schade en 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Ook hier is de vraag in hoeverre de werkgever een inbreuk op 

rechten van de werknemer kan en mag plegen. Een grondslag voor het afdwingen van een bepaalde 

levensstijl door de werkgever lijkt echter te ontbreken. Het werknemersbelang in deze kwestie, zijn 

recht op privacy, zal het onderwerp van het volgende hoofdstuk zijn. 

3.3. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik beschreven dat met betrekking tot de gezondheid en privétijd van de 

werknemer de werkgever ook rechten heeft naast de eerder beschreven verplichtingen. De 

werkgever heeft een zeggenschap over de werknemer, die niet beperkt is tot alleen de werksfeer.  

Daarnaast heeft niet alleen de werkgever verplichtingen, maar ook de werknemer heeft 

verplichtingen. Vooral in het geval van de zieke werknemer vallen deze verplichtingen samen. De 

werkgever en werknemer dienen samen een plan van aanpak op te stellen en dit gezamenlijk te 

evalueren en bij te stellen. Van zowel de werkgever als de werknemer worden verschillende 

inspanningen verwacht. 

Wanneer de werknemer zijn bedongen arbeid kan verrichten, lijkt deze balans in verplichtingen te 

zijn vervat in het goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Daarnaast heeft de werkgever een 

extra verplichting in de vorm van de zorgplicht, waar geen verplichting van de werknemer met 

betrekking tot gezondheid tegenover lijkt te staan. 

Wat nu nog ontbreekt om het plaatje van deze verplichtingen over en weer compleet te maken is het 

belang van de werknemer. Omdat de werkgever zeggenschap wil over het privéleven van de 

werknemer, lijkt dat het belang van de werknemer de bescherming van zijn recht op privacy is. Dit zal 

het onderwerp van het volgende hoofdstuk zijn. 
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4. Recht op privacy 
Tot nu toe heb ik vooral de rechten en plichten van de werkgever behandeld. Daarmee is het belang 

van werkgever bij zeggenschap over de werknemer, zowel binnen als buiten de arbeidsrelatie, 

duidelijk geworden. Het belang van de werkgever moet tegenover een belang van de werknemer 

staan. Het belang van de werknemer dat hier in het geding is, zal worden getypeerd als het recht op 

privacy. Dit recht is onder meer beschermd in art. 10 van de Gw, art. 17 IVBPR en art. 8 EVRM. In dit 

hoofdstuk wil ik het recht op privacy onderzoeken. Onder meer de volgende vragen dienen 

beantwoord te worden: wat regelt en betekent een (verdrags)artikel, zoals art. 8 EVRM? Kunnen 

grondrechten doorwerken in de relatie tussen de werkgever en werknemer en zo ja, hoe? En tot slot, 

kan een inbreuk op het recht op privacy en levensstijl gerechtvaardigd worden? 

Het recht op privacy of persoonlijke levenssfeer kent nog geen gezaghebbende definitie. Er zijn 

meerdere aspecten te onderscheiden die deel uitmaken van dit grondrecht. Hierbij kan onder meer 

gedacht worden aan het recht op lichamelijke zelfbeschikking, vrijwaring van vrijheidsbeperkingen en 

vrije keuze van levensstijl.115 

Het recht op privacy kan ook worden verdeeld in verschillende dimensies.116 Zo is er de lichamelijke 

onaantastbaarheid. Dit betekent dat het de werknemer in beginsel vrij staat zijn lichaam te 

presenteren zoals hij zelf wil. Hierbij kan gedacht worden aan de haardracht en het dragen van 

piercings. Maar ook het verplichten van bedrijfskleding valt onder (een inbreuk) van deze dimensie. 

Ook vallen onderzoeken aan het lichaam hieronder. Over het algemeen mogen werknemers alcohol-, 

drugs- en DNA-testen weigeren. Dit kan anders zijn als gevolg van de aard van de functie, zoals 

topsporters en eventuele instemming vooraf met deze testen.117 Daarnaast is er de relationele 

privacy, wat de ontplooiing in het privéleven omhelst.118 De overige dimensies zijn de ruimtelijke 

privacy en de informationele privacy. Laatstgenoemde valt in Nederland vooral onder de Wbp. De 

werkgever heeft recht op informatie omtrent de ziekte, maar dit geeft nog geen recht tot inzage in 

medische gegevens.119 De Wbp staat centraal in paragraaf 4.3. 

In dit hoofdstuk zal ik gebruik maken van de verschillende aspecten en van de verschillende 

dimensies. 

4.1. Artikel 8 EVRM 

Hoewel het recht op privacy of eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in meerdere verdragen 

en in de Grondwet is geregeld, is de meeste jurisprudentie en literatuur verschenen, gebaseerd op 

art. 8 EVRM. Om deze reden gebruik ik dit artikel om het recht op privacy en de mogelijke inbreuken 

hierop te beschrijven. 

Art. 8 EVRM heeft niet alleen als doel het beschermen van de burger tegen willekeurige inbreuken 

door de overheid, maar bevat ook een positieve verplichting voor overheden om burgers te 

beschermen tegen inbreuken van derden.120 Het recht op privacy is een grondrecht, maar dit bekent 

niet dat dit recht niet absoluut is. Onder voorwaarden is het mogelijk om een inbreuk te plegen op 

dit grondrecht. Om te bezien of een inbreuk gerechtvaardigd is, wordt een eventuele inbreuk 

onderworpen aan het toetsingskader van art. 8 EVRM. Als eerst dient te worden bepaald of de 

                                                           
115

  Roozendaal 2011, p. 426. 
116

 Loonstra & Zondag 2010, par. 8.3.2. 
117

 Loonstra & Zondag 2010, par. 8.3.2. 
118

 Roozendaal 2011, p. 425. 
119

 Loonstra & Zondag 2010, par. 8.3.2. 
120

 De Vocht 2014 en EHRM 26 maart 1985, NJ 1985/525, (X en Y/Nederland). 



29 
 

benadeling of klacht valt binnen de reikwijdte van het artikel.121 Een indicatie wat binnen de 

reikwijdte van het artikel valt wordt gegeven in lid 1 van het artikel. Art. 8 lid 1 EVRM luidt: ‘Een ieder 

heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.’ Dit artikel biedt naast bescherming van de informationele privacy ook de grondslag 

om het recht om te leven zoals iemand verkiest te beschermen. Dit gaat verder dan alleen de 

relationele privacy.122 Voordat er gekeken wordt of de inbreuk van het recht gerechtvaardigd is, 

wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van een inmenging van het recht123 of dat het 

geschonden belang wel zwaarwichtig genoeg is.124 Als ook hier aan voldaan is, wordt de inbreuk of 

klacht getoetst aan de criteria die in lid 2 van het artikel worden gesteld. Er zijn drie criteria te 

onderscheiden. 

Als eerst dient de inbreuk bij wet te zijn voorzien, wat kan worden beschouwd als een manifestatie 

van het legaliteitsbeginsel.125 Dit betekent niet alleen dat de inbreuk in overeenstemming moet zijn 

met het positieve recht van een lidstaat, maar houdt ook verband met de kwaliteit van dat recht, 

waardoor het noodzakelijk is dat de inbreuk in overeenstemming is met rechtsregels.126 Er moet een 

wettelijke basis zijn, die voorzienbaar en toegankelijk, ofwel voldoende precies en kenbaar127, moet 

zijn. Dit heeft als doel het voorkomen van willekeurige overheidsinterventies.128 

Vervolgens dient de inbreuk een legitiem doel dienen. De belangen of doelen die een inbreuk op het 

recht van privacy kunnen rechtvaardigen zijn in lid 2 opgesomd. In de literatuur is er 

overeenstemming dat deze belangen dermate ruim zijn opgesteld dat een inbreuk onder één van de 

genoemde belangen valt te rechtvaardigen.129 

Tot slot vereist lid 2 van het artikel dat de inmenging of inbreuk op het recht van privacy noodzakelijk 

is in een democratische samenleving. Er wordt onderzocht of er een dringende maatschappelijke 

noodzaak bestaat voor de inbreuk. Hierbij wordt er gekeken of het belang tot inmenging 

proportioneel is met het te beschermen belang.130 Deze proportionaliteitstoets wordt ook wel 

aangeduid als een toets aan het evenredigheidsbeginsel.131 

Dit toetsingskader is vooral gericht op het toetsen van overheidsingrijpen en zal dus voornamelijk 

zien op verticale relaties. Zoals ik hierna zal bespreken, kunnen grondrechten ook doorwerken in 

horizontale relaties, waarbij dit toetsingskader kan worden gehanteerd.132 Maar de Hoge Raad heeft 

ook een ‘nationaal’ toetsingskader ontwikkeld.133 
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4.2. Doorwerking in horizontale relaties 

Grondrechten, zoals het art. 8 EVRM, zijn oorspronkelijk bedoeld voor verticale relaties, of wel de 

verhouding tussen de burger en de overheid. Naast de verticale werking is inmiddels algemeen 

geaccepteerd dat grondrechten ook kunnen doorwerken in horizontale relaties. In de zaken 

Halford134 en Copland135 is bepaald dat de (overheids)werkgever het recht op privacy van de 

werknemers moet respecteren. In beide zaken is tevens vastgesteld dat het recht op privacy zich ook 

uitstrekt tot binnen de werksfeer. De vraag is echter hoe aan deze doorwerking vorm moet worden 

gegeven in horizontale relaties. Dit kan op twee manieren gebeuren: direct of indirect. Bij directe 

doorwerking is er sprake van rechtstreekse toetsing aan het verdragsartikel, inclusief de 

beperkingsclausule. Bij indirecte werking zullen de rechtsbeginselen die aan het grondrecht ten 

grondslag liggen invulling geven aan civielrechtelijke normen als goed werkgeverschap en de 

redelijkheid en billijkheid. Er wordt ook wel beweerd dat grondrechten de vage normen inkleuren136, 

wat ook wijst op indirecte doorwerking. Roozendaal concludeert dat uit de rechtspraak blijkt dat er 

geen keus tussen directe en indirecte werking gemaakt hoeft te worden en dat rechters vrij zijn om 

één van beide manieren van doorwerking te kiezen.137 

4.2.1. Toetsen wet 

Art. 7:629 lid 3 BW legt zowel voor de gezonde werknemer, onder a, als voor de arbeidsongeschikte 

werknemer verplichtingen op, waarvan gedacht wordt dat deze ook ingrijpen in de privésfeer van de 

werknemer. Hiermee lijkt er sprake van een inbreuk op een grondrecht. Voor het recht op privacy uit 

art. 8 EVRM dient deze inbreuk in overeenstemming te zijn met hetgeen bepaald in lid 2 van dit 

artikel. Zoals al aangegeven moet de inbreuk voorzien zijn bij wet en noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving. Voor de noodzakelijkheidseis zal een afweging worden gemaakt tussen 

het algemene belang en het belang van het (klagende) individu.138 Daarnaast moet de inbreuk ook 

zijn rechtvaardiging vinden in één van de in het tweede lid genoemde doelen. Daarbij dient 

aangetekend te worden dat deze doelen ruim zijn geformuleerd, waardoor een grondslag voor elk 

belang geboden lijkt.139 

4.2.2. Toetsen van instructies en afspraken 

Het beleid of interne gedragsregels van werkgevers zullen veelal worden vast gelegd in handboeken 

of voorschriften. Met het stellen van deze voorschriften kan de werkgever een inbreuk maken op de 

persoonlijke levenssfeer van de werknemer. In deze paragraaf zal ik het toetsingskader naar 

nationaal recht beschrijven aan de hand waarvan wordt beoordeeld of de inbreukmakende 

handeling gerechtvaardigd is. Dit is toepasbaar bij zowel directe als indirecte doorwerking van 

grondrechten. 
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Directe werking:  

Zoals beschreven wordt bij directe werking rechtstreeks aan het verdragsartikel getoetst of een 

handeling van bijvoorbeeld de werkgever een gerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht op 

privacy van de werknemer. Dit is gebeurd in het arrest Hyatt/Dirksz140. Aan de vraag of de inbreuk 

makende handeling bij wet is voorzien, wordt echter niet of nauwelijks aandacht besteed. Dit is 

enigszins opmerkelijk, omdat dit één van de twee vereisten is die in art. 8 lid 2 EVRM wordt gesteld. 

In horizontale verhouding kan dit vereiste een struikelblok vormen, omdat het legaliteitsvereiste, 

zoals dat geldt in de verticale verhouding, niet direct van toepassing is op de horizontale verhouding. 

Het EHRM lijkt het criterium soepel toe te passen141, maar ook kan beargumenteerd worden dat dit 

criterium ook in horizontale verhoudingen heeft te gelden.142 Wel wordt door de Hoge Raad 

uitgebreid stilgestaan bij het noodzakelijkheidscriterium. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 

toetsingskader gebaseerd op art. 8 EVRM.  

Als eerst wordt gekeken of de handeling een legitiem doel dient. Hyatt wilde met zijn antidrugsbeleid 

de goede naam hoog houden. Het casino/hotel moet aantrekkelijk zijn voor gasten en klanten. Dit 

zou kunnen worden verstoord als de gasten in aanraking komen met een personeelslid dat onder 

invloed is van drugs. Andere legitieme doelen kunnen zijn het waarborgen van de corporate identity 

en het op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren van de bedongen arbeid.143 Voor het stellen 

van kledingvoorschriften zal het doel van de werkgever zijn het creëren van een bepaald imago of 

bepaalde uitstraling.144  

Vervolgens dient te worden beoordeeld of de inbreukmakende handeling een geschikt middel is om 

het doel te bereiken. Dat het gevoerde beleid van Hyatt een geschikt middel is om het doel te 

bereiken is niet bestreden. Daardoor is de geschiktheid van het middel aangenomen. Over het 

algemeen geldt dat een middel pas geschikt is als het vrijwel alle factoren die naar het probleem 

leiden tackelt. Een verbod op slechts één factor, terwijl er meerdere factoren tot het probleem 

leiden, zal dus niet als een geschikt middel worden beschouwd. Om aan het geschiktheidsvereiste te 

voldoen, zal maatwerk geboden zijn.145 

Daarna dient nog te worden onderzocht of de handeling proportioneel is, ofwel het 

werkgeversbelang bij de inbreuk dient te worden afgezet tegen het recht van de werknemer om in 

vrijheid zijn privéleven in te richten op de manier die hem goeddunkt. Het werknemersbelang wordt 

door de Hoge Raad concreet ingevuld, waarbij het algemene belang bij bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer als zodanig nadere invulling krijgt. Hierbij kan gedacht worden aan de 

vrijheid om cocaïne te snuiven of de vrijheid om een eigen eetpatroon samen te stellen.146 De vraag 

die bij het proportionaliteitsvereiste wordt gesteld is of de inbreuk op het grondrecht evenredig is in 

verhouding met het belang van de werkgever.147 Het belang van de werkgever, het hebben van een 

drugsvrije werkplek met een goede naam, prevaleert in deze zaak boven het belang van de 

werkneemster om in haar vrije tijd drugs te gebruiken. Hierbij is in aanmerking genomen dat de 

werkneemster een representatieve functie had. 
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Tot slot wordt beoordeeld of het middel geen grotere inbreuk maakt in het privéleven van de 

werknemer dan nodig is, de subsidiariteittoets.  

Uiteindelijk zal, zoals zo vaak bij het recht, worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. 

Hier liet de Hoge Raad meewegen dat de werkneemster een representatieve functie had en dat ze op 

de hoogte was van het beleid, omdat ze een verklaring hiertoe ondertekend had. Ook is het, in ieder 

geval op Aruba, een feit van algemene bekendheid dat cocaïne tot 72 uur na gebruik nog een 

positieve uitslag kan geven. Gebruik van deze drugs in privétijd, zonder dat het van invloed is op de 

werkzaamheden, kan leiden tot ontslag. Dit gevolg voldoet in deze zaak aan de subsidiariteitseis, 

omdat Hyatt de werkneemster de keuze liet tussen ontslag of rehabilitatie. 

In deze zaak komt dus naar voren dat de werkgever consequenties kan verbinden aan gedragingen 

die buiten werktijd plaatsvinden. Hierbij is van belang dat het gebruik van drugs, cocaïne, van invloed 

kan zijn op het werk. Ondanks dat het verbod op drugsgebruik leidt tot een inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer, was het ontslag gerechtvaardigd, omdat het beleid van de werkgever als 

een gerechtvaardigde beperking van het recht op privacy werd beoordeeld. 

 

Indirecte werking: 

Zoals eerder vermeld, is het naast directe werking ook mogelijk dat grondrechten indirect door 

werken in horizontale relaties. Aan de hand van een aantal uitspraken zal ik laten zien wat deze 

indirecte werking van art. 8 EVRM inhoudt. Daarbij zal ik laten zien of het wel of geen zin heeft om 

een beroep te doen op (de indirecte werking van) art. 8 EVRM. 

In de zaak van Parallel Entry148 tegen de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en de Vereniging 

van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) moest de Hoge Raad oordelen of er sprake was van een 

ongeoorloofd onderscheid tussen verschillende groepen piloten. Het ging niet om een onderscheid 

dat direct door de wet of een rechtstreeks werkende verdragsbepaling werd verboden, waardoor de 

Hoge Raad het onderscheid diende te beoordelen aan de hand van de eisen van goed 

werkgeverschap ex art. 7:611 BW. Het beginsel “gelijke beloning voor gelijke arbeid”, zoals 

neergelegd in een aantal verdragsartikelen, diende hierbij naast andere omstandigheden van het 

geval te worden betrokken bij de afweging. De eisende partij deed expliciet een beroep op 

verdragsartikelen en het beginsel “gelijk loon voor gelijke arbeid”. De Hoge Raad probeerde deze 

problematiek buiten de deur te houden. Aan één verdragsartikel wordt geen rechtstreekse werking 

toegekend. Voor het verschil in beloning zoekt de Hoge Raad aansluiting bij de 

onderhandelingsvrijheid van de werkgever, waarbij een verschil in beloning de marginale toets van 

de redelijkheid en billijkheid uit art. 6:248 BW moet doorstaan. In de zaak lijkt het erop dat ondanks 

het expliciet beroep van de eisende partij, de Hoge Raad de verdragsartikelen buiten de afweging wil 

houden. Goed werkgeverschap uit art. 7:611 BW wordt dan door nationale regelgeving, de 

redelijkheid en billijkheid uit art. 6:248 BW, ingekleurd. 

Het beoordelen van onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan ook 

plaatsvinden bij de uitbetaling van de bovenwettelijke suppletie. Dit gebeurde in het geval waar de 

ziekte niet opzettelijk was veroorzaakt en er zelfs sprake is van een ongeluk door een gedraging 

buiten de werksfeer. Wanneer een werknemer dronken op de motor stapt en bij een ongeluk 

betrokken raakt, waarbij hij arbeidsongeschikt raakt, kan niet worden aangenomen dat de ziekte met 

opzet is veroorzaakt.149 In deze zaak was de werknemer meermaals gewaarschuwd over zijn 

alcoholgebruik. Deze waarschuwingen strekten zich ook uit over alcoholgebruik buiten werktijd. De 
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werknemer meende dat de werkgever hem alleen over gedraging binnen de arbeidstijd mocht 

aanspreken, maar miskende hiermee ‘…de recentelijke ontwikkeling in de wetgeving, waarin gedrag 

van de werknemer buiten werktijd wel degelijk arbeidsrechtelijk consequenties kan hebben.’150 Gezien 

de omstandigheden van het geval, onder meer het gevaarzettende gedrag van de werknemer en de 

waarschuwing van de werkgever, heeft de werknemer zich niet als een goed werknemer gedragen en 

kan daarom geen aanspraak maken op de bovenwettelijke suppletie. Zelfs zonder beding om de 

suppletie te laten vervallen in het geval van schuld bij de werknemer, kan de bovenwettelijke 

suppletie dus komen te vervallen met een beroep op de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

Hieruit blijkt mijns inziens dat het recht van de werknemer zijn leven in te richten zoals hem goed 

dunkt niet absoluut is en dus ook beperkt kan worden, onder andere door de verplichtingen uit 7:611 

BW. Door de verwerende partij wordt impliciet een beroep gedaan op het recht op privacy. De 

rechter verwerpt dit, omdat hij (impliciet) stelt dat dit recht niet absoluut is en een inbreuk hierop 

mogelijk is. Het grondrecht kleurt de vage normen en werkt in deze zaak indirect door.  

Vervolgens was er de zaak van Zutekouw, de zaalvoetballende vrachtwagenchauffeur.151 In 

overeenstemming met de zaak van de dronken motorrijder was hij ook gewaarschuwd voor gedrag in 

zijn privétijd. De werknemer was vaak tijdelijk arbeidsongeschikt wegens het beoefenen van 

zaalvoetbal in zijn vrije tijd. In de algemeen verbindend verklaarde cao was echter wel bepaald dat bij 

arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door schuld of toedoen de bovenwettelijke suppletie niet aan de 

werknemer behoefde te worden betaald. Schuld of toedoen wordt niet gelijkgesteld met opzet uit 

art. 7:629 lid 3 sub a BW. Door niet te stoppen met zaalvoetbal, ondanks herhaalde waarschuwing 

van de werkgever en de wetenschap dat er een verhoogd risico op uitval bestond, is de hernieuwde 

arbeidsongeschikt te wijten aan schuld of toedoen van de werknemer. De werknemer kan om die 

reden geen aanspraak maken op de bovenwettelijke suppletie. De vraag of de werkgever niet teveel 

invloed op het privéleven van de werknemer uitoefent, komt ook hier op. Dit zou in strijd kunnen 

komen met het rechtsbeginsel van verzekering van het ‘risque social’, wat volgens de Hoge Raad niet 

het geval is. Ook gedragingen van de werknemer die buiten de werksfeer liggen, kunnen de 

aanspraak op een bovenwettelijke aanspraak doen vervallen, omdat art. 7:629 BW zich niet beperkt 

tot de risico’s van beroepsziekten en –ongevallen. De eiser, Zutekouw, doet met zijn beroep op het 

rechtsbeginsel van ‘risque social’ impliciet een beroep op zijn recht op privacy. De Hoge Raad beslist 

echter dat de voorwaarden aan de bovenwettelijke suppletie niet in strijd is met enig rechtsbeginsel. 

Dit wordt onderbouwd met de stelling dat schuld of toedoen niet gelijk is aan opzet, maar dat voor 

het vervallen van de suppletie de werknemer wel een relevant verwijt dient te worden gemaakt. Niet 

ieder beroep op een rechtsbeginsel of grondrecht is succesvol. 

Tot slot nog twee zaken waar “meewerken aan herstel” centraal staat. In de eerste zaak werd de 

werkneemster door de bedrijfsarts geadviseerd tot een psychische interventie, bijvoorbeeld door 

HSK.152 De werkneemster gaat echter drie maanden later naar een andere psychiater en geeft aan na 

een intakegesprek met een mediator niet in staat te zijn gesprekken te voeren met een mediator. De 

werkgever stopt de loonbetaling op de grond dat de werkneemster haar herstel belemmert. De 

kantonrechter laat het recht op lichamelijke integriteit, een grondrecht dat in nationale en 

internationale bepalingen is vastgelegd, meewegen in zijn oordeel. Nu behandeling door HSK niet 

dwingend door de bedrijfsarts is voorgeschreven en deze behandeling naar verwachting niet tot 

betere of snellere resultaten leidt, kan niet worden gesteld dat de werkneemster haar herstel heeft 
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belemmerd. De vrijheid om zelf de wijze van genezing te kiezen, wat gebaseerd is op het recht op 

lichamelijke integriteit, werkt hier dus indirect door. De rechter refereert aan het recht op 

lichamelijke integriteit, wat een aspect van het recht op privacy is, zonder dat de eiseres dit in haar 

standpunt heeft meegenomen.  

Een vergelijkbaar geval, waarbij dezelfde overwegingen een rol spelen, is die van de buschauffeur 

met diabetes mellitus 2.153 De werknemer kiest echter niet voor de in de ogen van de bedrijfsarts 

adequate therapie, maar voor een alternatieve behandelmethode. Deze alternatieve methode, 

bestaande uit het nemen van tabletten, Surinaamse kruiden en fitness, wordt door de huisarts en 

verzekeringsarts onderschreven als adequate methode. Hierdoor komt de kantonrechter tot de 

conclusie dat de werknemer voldoende heeft meegewerkt aan zijn herstel. De kantonrechter betrekt 

het recht op lichamelijke integriteit, dat onder meer is neergelegd in art. 8 EVRM, in zijn oordeel, 

omdat dit de basis vormt voor de vrijheid om een eigen wijze van genezing te kiezen. Hierbij wijst de 

kantonrechter expliciet op de toepassing van grondrechten in de belangenafweging bij horizontale 

verhoudingen. Ook in dit arrest wordt er door de eiser niet expliciet een beroep gedaan op zijn recht 

op privacy, terwijl de rechter dit wel meeneemt in zijn beoordeling. 

Deze vijf uitspraken laten zien dat grondrechten in horizontale verhouding kunnen doorwerken, 

hetzij in de belangenafweging, hetzij bij het inkleuren van vage normen. Een beroep op een 

grondrecht is niet altijd nodig, omdat de rechter het grondrecht soms ambtshalve lijkt mee te nemen 

in de beoordeling. Aan de andere kant kan de rechter ook aan het beroep voorbij gaan of een andere 

invulling geven aan de belangenafweging. 

4.3. Wet bescherming persoonsgegevens 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeldt, is het aspect van de informationele privacy in 

Nederland voornamelijk geregeld in de Wbp. Deze wet is in juli 2000 ingevoerd, maar leek in 2003 

nog niet ingebed in het Nederlandse rechtssysteem.154 Bij een eerste evaluatie leken de grootste 

mankementen van deze wet de vage en open normen, de gebrekkige rechterlijke toetsing en 

onderbenutting door een gebrek aan bekendheid met de wet.155 De praktijk en theorie omtrent de 

privacywetgeving lopen nog niet synchroon, omdat voornamelijk werknemers en werkgevers niet de 

juiste invulling geven aan de wet- en regelgeving.156 

Het verwerken van allerlei persoonsgegevens kan strijd opleveren met het recht op privacy, 

waardoor de voorwaarden voor het verwerken in deze wet zijn neergelegd.157 Art. 1 Wbp definieert 

verwerken als ‘elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens’. Dit betekent onder meer dat 

werkgever die een personeelsadministratie voeren al snel rekening dienen te houden met de Wbp.158 

In de artikelen 7 en 8 van het Vrijstellingsbesluit Wbp worden expliciet persoonsgegevens vermeld 

die zonder melding aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verwerkt mogen worden. 

Hieronder vallen onder meer gegevens met het oog op de administratie van de afwezigheid in 

verband met ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte. 

Over het algemeen geldt dat gegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze worden verwerkt, zoals art. 6 Wbp voorschrijft. Behoorlijk betekent dat de 
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werkgever een informatieplicht heeft en dat de betrokkene op de hoogte wordt gebracht van de 

gegevensverwerking.159 Vervolgens geeft art. 7 Wbp dat gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. Art. 8 Wbp geeft voorwaarden voor 

gegevensverwerking.160 Er kan een goede grond zijn om toch de aard en oorzaak te verwerken. Dit 

kan het geval zijn voor het gezondheidsbelang van een individuele werknemer met bijvoorbeeld 

astma of suikerziekte.161 Dit zal onder art. 8 onderdeel f Wbp vallen.162 

Art. 16 Wbp bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende onder meer iemands 

gezondheid verboden is. Medische gegevens vallen onder de noemer ‘bijzondere 

persoonsgegevens’.163 Gezondheidsgegevens zijn alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke 

gezondheid van een persoon betreffen.164 Een uitzondering op het verbod tot het verbod op de 

verwerking van gezondheidsgegevens door werkgevers wordt gegeven door art. 21 Wbp. Wanneer 

het verwerken van gegevens noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in 

verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid is dit op grond van art. 21 Wbp niet verboden. Uit de 

memorie van toelichting blijkt dat de zieke werknemer niet meer gegevens hoeft te verschaffen als 

de werkgever nodig heeft om vast te stellen dat er een recht op loondoorbetaling bestaat. Aard en 

oorzaak van de ziekte kunnen derhalve achterwege blijven.165 Volgens Heida valt het verwerken van 

gegevens door de werkgever over het algemeen niet onder één van de situaties die door art. 21 Wbp 

worden beschreven en dit is dus verboden op grond van art. 16 Wbp.166 Een interessante aanvulling 

op de problematiek rond de cosmetische operaties kan zijn, dat de werknemer geen informatie over 

de ingreep hoeft te geven, wat volgt uit art. 16 Wbp.167 Deze informatie dient uiteraard wel aan de 

bedrijfsarts verstrekt te worden.168 

Art. 7 en 8 Vrijstellingsbesluit geven ook aan wie toegang mogen hebben tot de gegevens die in de 

personeelsadministratie zijn verwerkt. Dit lijkt een grote groep mensen, maar van belang is dat een 

ieder slechts toegang heeft tot die informatie, die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is.169 

Ik ben het met De Laat eens dat de privacybescherming van de zieke werknemer voldoende 

gewaarborgd lijkt. De vraag die zij terecht stelt is of de zieke werknemer zich hier ook bewust van 

is.170 In de jurisprudentie omtrent controle van de zieke werknemer wordt niet altijd de wet- en 

regelgeving gevolgd. Het inhuren van een privédetective en het gebruik van foto- of video-

opnames171 om de zieke werknemer te controleren worden geoorloofd, terwijl er geen grondslag in 

de wet voor aanwezig is. De controles, voor zover geoorloofd, dienen door de bedrijfsarts uitgevoerd 

te worden. 172 
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4.4. Conclusie 

Het recht op privacy is in verschillende verdragsartikelen beschreven. In relatie tot arbeid proberen 

deze artikelen het recht van werknemers te beschermen waardoor zij hun privéleven kunnen 

inrichten naar eigen goeddunken. 

Het recht op privacy is een grondrecht en kan zowel direct als indirect doorwerken in de relatie 

tussen werkgever en werknemer. Of een inbreuk gerechtvaardigd is, kan zowel direct aan het 

verdragsartikel worden getoetst als indirect door het inkleuren van vage en open normen door het 

verdragsartikel. 

Om gerechtvaardigd te zijn, dient een inbreuk te voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, 

proportionaliteit en subsidiariteit. Het is in horizontale relaties niet duidelijk in hoeverre de inbreuk 

dient te zijn voorzien bij wet, wat een struikelblok kan zijn. 

Of de werkgever bevoegd is tot het plegen van een inbreuk op het recht op privacy komt neer op een 

belangenafweging. Hendriks ziet het wegens ziekte niet verrichten van de arbeidsprestatie als 

aantasting van het werkgeversbelang, wat ook nog kan leiden tot schade. Hoe groter de (potentiële) 

schade bij de werkgever, hoe groter de inbreuk zou mogen zijn, aldus Hendriks in navolging van 

Hoogendijk.173 Dit heeft mijns inziens tot gevolg dat de afspraken in de arbeidsovereenkomst zich 

ook kunnen uitstrekken tot gedragingen van de werknemer buiten de werktijd. De vraag is echter of 

dit belang van de werkgever voldoende gewicht heeft om inbreuken op het recht op privacy te 

rechtvaardigen. In het volgende hoofdstuk zal voor een aantal casus deze afweging duidelijker 

gemaakt worden. 
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5. Toepassen van verplichtingen en zeggenschap in verschillende 

casusposities 
Om een praktische invulling te geven aan hetgeen wat ik heb beschreven in de voorgaande drie 

hoofdstukken over de wederzijdse verplichtingen, zeggenschap en het recht op privacy, zal ik de 

theorie toe passen op drie verschillende casusposities. Ik heb hiervoor de volgende drie 

onderwerpen gekozen: obesitas, recreatief sporten en het gebruik van verslavende middelen. Voor 

zowel overgewicht en obesitas als verslaving heeft de Stichting Expertisecentrum Participatie een 

werkwijzer uitgebracht met praktische aanknopingspunten en informatie over de genoemde 

onderwerpen.174 

5.1. Obesitas:  

5.1.1. Inleiding 

Obesitas lijkt een steeds groter probleem voor onze samenleving te worden. Daardoor halen obesitas 

gerelateerde berichten regelmatig de voorpagina van verschillende kranten. Zo kopte het Algemeen 

Dagblad op 29 oktober 2014175: “Baas wil alleen fit personeel”. Uit dat artikel bleek dat sollicitanten 

die fit ogen meer geliefd zijn dan dikke of ongezond uitziende sollicitanten, zonder dat werkgevers 

uitzendbureaus expliciet vragen om geen kandidaten met overgewicht af te vaardigen. Een week 

eerder kopte de Volkskrant176: “Randstedeling wordt eenzaam en dik”. Op 3 oktober 2014 was ook in 

de Volkskrant177 te lezen: ‘Pak ongezond eetgedrag aan’. In dit artikel werd vooral een rol aan de 

overheid toegedicht. Dit lijkt mij voldoende basis om ook obesitas in het beschreven perspectief te 

plaatsen. 

Obesitas kan worden gedefinieerd als ‘een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige 

vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s’. Chronisch houdt 

in dit geval in een levenslang probleem waar nog geen genezing voor bestaat. Dat er zowel voor de 

behandeling als de preventie en diagnostiek medische aandacht nodig is, maakt dat obesitas als 

ziekte wordt gedefinieerd.178 

Vanuit het perspectief van de werkgever kunnen er negatieve gevolgen zitten aan zwaarlijvigheid 

onder het personeel. Hierbij kan gedacht worden aan extra kosten die gemaakt moeten worden als 

het gevolg van een verhoogd ziekteverzuim en een verlaging in productiviteit.179 Uit onderzoek van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat werknemers met overgewicht niet alleen vaker 

ziek zijn, maar dit ook langduriger zijn.180 

Aan de hand van de body mass index (BMI) kan zowel overgewicht als ondergewicht worden 

bepaald. De BMI van een persoon wordt berekend door zijn gewicht in kilo’s te delen door het 

kwadraat van zijn lengte in meters. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert 

overgewicht als het hebben van een BMI boven de 25 en bij een BMI boven de 30 is er sprake van 
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obesitas. Bij een BMI boven de 40 wordt er gesproken van morbide obesitas.181 In 2011 had 41,7% 

van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder last van overgewicht. Dit kon worden 

onderverdeeld naar 31,9% matig overgewicht en 9,8% ernstig overgewicht.182 

Er zijn verschillende risicofactoren voor obesitas zoals genetische factoren183, omgevingsfactoren184, 

overmatige inname van (ongezond) voedsel en een beperkte hoeveelheid beweging185. 

 

Een factor die de materie rondom obesitas meer complex maakt, is de gelijke 

behandelingswetgeving. Een vraag die beantwoord dient te worden is of obesitas als een chronische 

ziekte of handicap in de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte (WGBH/CZ) is aan te merken? 

Ten tijde van het artikel van Sagel186 werden de oorzaken en gevolgen van obesitas als ziekten 

aangemerkt en kwam Sagel zelf tot de conclusie dat morbide obesitas (BMI > 40) als een chronische 

ziekte kon worden aangemerkt. Over reguliere obesitas (BMI tussen de 30 en 40) was minder 

duidelijkheid. Inmiddels zijn zowel de medische wereld187, de juridische wereld188 en Sagel zelf189 tot 

de conclusie gekomen dat obesitas een chronische ziekte is, hetgeen ook uit de definitie blijkt. Dit 

kan deze materie extra complex maken als de werknemer door de chronische ziekte obesitas de 

bedongen arbeid niet langer kan verrichten. Naast de vaste regels waaraan de werkgever gebonden 

is, zoals beschreven in hoofdstukken 2, 3 en 4, komt in het geval van obesitas ook de wet- en 

regelgeving omtrent gelijke behandeling om de hoek kijken. Zonder deze problematiek uitgebreid te 

beschrijven zal ik af en toe verwijzen naar het feit dat obesitas als een chronische ziekte wordt 

aangemerkt. 

5.1.2. Verplichtingen werkgever 

Bij de arbeidsgeschikte werknemer: 

De vraag die bij mij opkomt, met betrekking tot werkgeversverplichtingen en obesitas bij de 

arbeidsgeschikte werknemer, is hoe ver de zorgplicht van de werkgever reikt. Kan en mag de 

werkgever een beleid of richtlijnen opstellen met betrekking tot het gewicht van de werknemer? Op 

het moment dat meer werkgevers bepaalde richtlijnen gaan volgen om gezond gedrag van 

werknemers te stimuleren of werknemers zelfs aanzetten tot gezonde gedragingen, bestaat de kans 

dat werkgevers in het algemeen aan deze richtlijnen gehouden zijn. De algemene zorgplicht die een 

werkgever als goed werkgever uit art. 7:611 BW heeft, kan door zulke richtlijnen worden ingevuld.190 

Zoals beschreven is overmatige inname van (ongezond) voedsel een risicofactor voor het 

ontwikkelen van obesitas. De werkgever heeft een algemene zorgplicht, op grond van goed 
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werkgeverschap, en de specifieke zorgplicht uit art. 7:658 BW om schade bij de werknemer ontstaan 

op de werkplek te voorkomen. Dit houdt volgens Sagel in dat de werkgever het mogelijk moet maken 

dat werknemers binnen de werkplek een gezond eetpatroon kunnen handhaven, ook al is een 

gezond aanbod in de bedrijfskantine niet wettelijk geregeld.191 Hierbij wordt er wel van uit gegaan 

dat de lunchruimte als onderdeel van de werkplek kan worden aangemerkt. 

Voor noodzakelijke lichaamsbeweging zal ongeveer dezelfde redenering opgaan. De zorgplicht van 

de werkgever houdt in dat de werknemer tijd over moet houden om deze lichaamsbeweging te 

kunnen doen. Naast het feit dat de werknemer de werkgever kan wijzen op zijn zorgplicht 

hieromtrent, heeft de werknemer voor het invullen van de werktijden ook houvast aan de 

arbeidstijdenwet.192 Wanneer de atw op de juiste manier wordt gevolgd, houdt de werknemer 

voldoende tijd over om tot de noodzakelijke lichaamsbeweging te kunnen komen. 

Hoewel er kan worden aangenomen dat er omtrent obesitas een zorgplicht voor de werkgever 

bestaat, kan dit niet worden gezegd van een waarschuwingsplicht. Het is algemeen bekend dat 

overmatige consumptie van ongezond voedsel het risico met zich meebrengt obees te worden. Dit is 

helemaal het geval in de combinatie met onvoldoende tot geen lichaamsbeweging. Omdat dit gevaar 

ook in de thuissituatie speelt, kan er geen sprake zijn van een waarschuwingsplicht voor de 

werkgever.193 De werkgever heeft geen zorgplicht over feiten van algemene bekendheid194 en hoeft 

bijvoorbeeld niet te waarschuwen dat een broodmes scherp en dus gevaarlijk kan zijn.195 

 

Bij de arbeidsongeschikte werknemer: 

Ondanks de inspanningen die de werkgever heeft verricht, kan het gebeuren dat een werknemer de 

bedongen arbeid niet meer kan verrichten als gevolg van zijn overgewicht. Heeft de werkgever in 

deze situatie een extra verplichting, boven de verplichtingen die in het algemeen gelden en welke 

zijn beschreven in paragraaf 2.2. In twee uitspraken waarin de werknemer als gevolg van zijn gewicht 

de bedongen arbeid niet langer kon verrichten, is de arbeidsovereenkomst ontbonden. In een zaak196 

ging het om een scheepskok die door zijn gewicht niet meer voldeed aan de keuringseisen. Hij kreeg 

twee maanden om hier verandering in te brengen. Dit lukte, maar na de goedkeuring nam het 

gewicht van de kok weer toe met een nieuwe afkeuring tot gevolg. De werkgever vroeg succesvol 

ontbinding aan. Omdat de werknemer zijn gewicht niet onder controle had, was het niet voldoen aan 

de keuringseisen aan de werknemer te wijten. De kantonrechter zag daarom geen reden voor het 

toekennen van een ontbindingsvergoeding. 

In de andere zaak197 ging het om een groepsleider bij een kinderdagcentrum die vanwege morbide 

obesitas (BMI > 69) niet meer in staat was activiteiten met de kinderen van zijn groep te 

ondernemen. Dit betekende dat hij niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Het 

overgewicht is meerdere malen door de werkgever aangekaart en er is ondersteuning geboden om 

het gewicht te reduceren. Desondanks is het de werknemer niet gelukt om af te vallen. De werkgever 

vraagt ontbinding aan, welke onder geringe vergoeding, wordt toegekend. De kantonrechter stipt 

aan dat er sprake is van een situatie dat de bedongen arbeid niet kan worden verricht, zonder dat er 

in korte termijn zicht op verandering is. Het feit dat morbide obesitas een chronische ziekte onder de 
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WGBH/CZ is, betekent niet dat de ontbinding moet worden afgewezen. Een vergoeding wordt 

toegekend, vanwege het lange dienstverband (32 jaar), de poging van de werknemer om af te vallen 

en de pedagogische kwaliteiten. De vergoeding bedraagt echter slechts acht maandsalarissen. 

Uit deze uitspraken komt naar mijn mening duidelijk naar voren dat de werkgever een verplichting 

heeft om de werknemer te helpen een einde te maken aan de situatie van arbeidsongeschiktheid. 

Mocht deze situatie niet veranderen of na verbetering weer terugkeren dan kan de werkgever 

succesvol ontbinding aanvragen. Afhankelijk van de omstandigheden zal er een (geringe) vergoeding 

aan de werknemer worden toegekend. 

5.1.3. Recht op privacy 

In hoofdstuk 4 is het toetsingskader dat de Hoge Raad in het Hyatt-arrest198 hanteerde uitgebreid aan 

de orde geweest. Met dit toetsingskader kan worden getoetst of een beleid van de werkgever een 

gerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht van privacy van de werknemer. Ik zal aan de hand van 

dit toetsingskader beschrijven hoe ver de werkgever mag gaan in zijn beleid om obesitas te 

voorkomen, waarbij er eveneens een inbreuk zal worden gemaakt op het privéleven van de (obese) 

werknemer. Het legaliteitsvereiste wordt in het Hyatt-arrest niet getoetst en bij horizontale 

verhoudingen kan dit vereiste een struikelblok vormen. De inbreuk moet dus wel zijn voorzien bij 

wet. Deze stap bespreek ik nadrukkelijk in paragraaf 5.3.2. 

Allereerst moet er sprake zijn van een legitiem doel. Er bestaat een risico dat het werk door een 

obese werknemer niet meer op een veilige wijze uitgeoefend zou kunnen worden. Hierbij kan 

gedacht worden aan beroepen met strenge conditie-eisen of evacuatiesituaties waarbij het 

personeel snel en lenig moet zijn om de evacuatie op een ordelijke en adequate manier te laten 

verlopen. Daarnaast kan een werknemer met obesitas stroken met de corporate identity van de 

werkgever. Sportscholen, health centers en afvalklinieken mogen een bepaalde representativiteit 

verwachten van hun werknemers die met klanten of cliënten in aanraking komt. Sagel wil zelfs zover 

gaan dat het voorkomen van schade voor de werkgever veroorzaakt door obesitas een legitieme 

reden kan zijn om voorschriften gericht op het tegengaan van obesitas toelaatbaar te achten. Dit wel 

met de toevoeging dat wanneer er sprake is van een minder klemmend werkgeversbelang, de 

proportionaliteitseis roet in het eten kan gooien.199 Het is niet ondenkbaar dat de werkgever andere 

doelen wil na streven met zijn beleid, die ook als legitiem te beschouwen zijn. 

Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere factoren die kunnen leiden tot obesitas. Wanneer het 

voorschrift zich slechts op één van die factoren richt, zal het voorschrift niet voldoen aan het 

geschiktheidsvereiste. Een voorschrift stellen dat mogelijk bijdraagt aan het voorkomen van obesitas, 

zal niet voldoen aan het subsidiariteitsvereiste. Het stellen van een maximum BMI-waarde lijkt een 

redelijk geschikt middel, omdat hierdoor wel rekening wordt gehouden met meerdere factoren die 

kunnen leiden tot obesitas. Iedere werknemer kan zelf bepalen wat hem te doen staat om binnen de 

grenzen van die BMI-waarden te blijven. Dit kan echter wel problemen opleveren bij sporters en 

body builders en misschien zelfs bij medewerkers van de sportscholen. Door veel spieren te 

ontwikkelen zal zelfs bij een laag vetpercentage het gewicht van de persoon toenemen. Het kan dus 

zijn dat iemand met een laag vetpercentage toch een BMI-waarde heeft die overeenkomt met 

overgewicht of obesitas. Het is dus maar zeer de vraag of er wel een geschikt middel ter voorkoming 

van obesitas is dat toelaatbaar ingrijpt in de privésfeer van werknemers. 
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De belangenafweging die voor de proportionaliteitseis zal moeten worden gemaakt, is de afweging 

van het legitieme doel van de werkgever tegen het belang van de werknemer om in zijn vrije tijd te 

doen en laten wat hij wil met betrekking tot obesitas. Het werknemersbelang zal dus kunnen zijn de 

vrijheid om in de privésfeer niet of nauwelijks te bewegen of te sporten of juist zoveel mogelijk 

ongezond voedsel naar binnen te werken als hem goed dunkt. Voor de werknemer kan zijn belang 

worden aangetast door de mogelijkheid dat obesitas hem ongeschikt maakt om de bedongen arbeid 

te verrichten en dat obesitas of de oorzaken ervan een verhoogd risico voor schade aan de 

gezondheid meebrengen. Sagel vermoedt dat het voorschrijven van een maximum BMI voor zijn 

gehele personeelsbestand slechts ter voorkoming van een verhoogd ziekteverzuim als niet 

proportioneel zal worden bestempeld.200 

5.1.4. Conclusie 

De werkgever lijkt met betrekking tot obesitas maar weinig te kunnen ondernemen om het gedrag 

van de werknemer buiten werktijd te kunnen beïnvloeden. Omdat obesitas als chronische ziekte 

wordt aangemerkt is de werkgever ook gebonden aan de wetgeving omtrent gelijke behandeling en 

geldt het opzegverbod wegens ziekte. Ook heeft de werkgever binnen de werksfeer een zorgplicht te 

voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Dit leidt in geval van obesitas niet tot dermate grote 

problemen omdat de oorzaken van obesitas als feiten van algemene bekendheid kunnen worden 

beschouwd en er geen waarschuwingsplicht voor de werkgever geldt. 

De werkgever lijkt een verplichting te hebben om de werknemer te ondersteunen bij het reduceren 

van het overgewicht bij een situatie van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het gewicht. Mocht 

de werknemer er dan niet in slagen zijn gewicht te reduceren en/of onder controle te houden dan 

kan de werkgever succesvol om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken.  

5.2. Recreatief sporten 

5.2.1. Inleiding 

Uit de vorige paragraaf bleek onder meer dat onvoldoende lichaamsbeweging een risicofactor voor 

obesitas is. De Rijksoverheid stimuleert mensen om meer te sporten en bewegen, omdat dit de kans 

op gezondheidsklachten vermindert. Aan de andere kant komen er veel sportblessures voor, zo’n 4,4 

miljoen in 2012. In dat jaar waren sportblessures goed voor de helft van alle behandelde 

ongevalletsels.201 Werkgevers kunnen dus gemengde gevoelens hebben over hun sportende 

personeelsbestand. In deze paragraaf ga ik onderzoeken in hoeverre de werkgever grenzen mag en 

kan stellen aan het recreatief sporten van de werknemer. Ik zal een onderscheid maken tussen de 

gezonde en de arbeidsongeschikte werknemer. 

5.2.2. De gezonde werknemer 

Tot zover is uit mijn scriptie gebleken dat de werkgever tot op zekere hoogte kan ingrijpen in het 

privéleven van de werknemer voor zover de gedragingen in privétijd een negatieve invloed hebben 

op de bedongen arbeid. De gezonde werknemer heeft de verplichting om niet opzettelijk ziek te 
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worden. Uit de wetsgeschiedenis202 blijkt dat het enkel riskeren dat er ziekte ontstaat, door 

bijvoorbeeld een ‘gevaarlijke sport’ uit te oefenen, niet onder de uitzondering van de 

loondoorbetalingsverplichting van art. 7:629 lid 3 onder a BW valt. Ook zaalvoetballer Zutekouw203 

kon niet gedwongen worden te stoppen met zijn hobby. Echter eventueel toekomstig ziekteverzuim 

als gevolg van zijn hobby werd wel als ziekte door eigen schuld of toedoen veroorzaakt gezien, 

waardoor tijdens dit verzuim Zutekouw geen aanspraak kon maken op de bovenwettelijke suppletie. 

Mocht de werkgever een verbod op (bepaalde) sporten willen afspreken met de werknemer, denk ik 

dat de werkgever zich niet als een goed werkgever gedraagt. Bij het sluiten van een overeenkomst 

geldt in beginsel contractvrijheid, waardoor wordt afgezien van het beoefenen van bepaalde sporten. 

De vraag blijft dan of deze afspraak gelding heeft naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 

zoals bedoeld in art. 6:248 lid 2 BW, wat voor het arbeidsrecht is neergelegd in art. 7:611 BW. Een 

eenzijdige instructie van de werkgever tot een verbod van bepaalde sporten, zonder instemming van 

de werknemer, lijkt mij buiten het gezagsrecht van de werkgever vallen. Daarnaast zal het belang van 

de werkgever bij de inperking van het privéleven van de werknemer het veelal niet redden tegen het 

belang van de werknemer om te sporten in privétijd. Van de werknemer kan als goed werknemer 

misschien wel verwacht worden dat hij het belang van de werkgever niet uit het oog verliest en uitval 

door sportblessures zoveel mogelijk voorkomt. Dit is ook de insteek van de overheid.204 

Aan de andere kant lijkt het mij gerechtvaardigd te concluderen dat de zorgplicht van de werkgever 

niet het sporten in de vrije tijd van werknemer omvat, omdat er te weinig tot geen raakvlak zal zijn 

met de arbeidsplaats. 

5.2.3. Bij arbeidsongeschiktheid 

Zodra de werknemer is uitgevallen, heeft hij zich te houden aan zijn re-integratieverplichtingen, zoals 

bepaald in art. 7:660a onder a jo. 7:658a lid 2 BW. De werkgever kan een overtreding van deze 

verplichting sanctioneren met het schorsen of stoppen van de loondoorbetaling, dan wel met 

ontslag. In deze paragraaf zal ik deze sancties handen en voeten geven. 

Het is aan de bedrijfsarts om de mate van belastbaarheid vast te stellen. Dit kan niet aan de 

werknemer of werkgever worden overgelaten. Zij dienen zich aan de vaststelling van de bedrijfsarts 

te houden.205 Wat vooral lijkt te spelen bij conflicten tijdens arbeidsongeschiktheid is dat de 

werknemer meer kan doen dan hij aan de bedrijfsarts heeft verteld. Het oordeel van de bedrijfsarts 

is daardoor op onjuiste gegevens gebaseerd. Wat de werknemer wil ondernemen in een periode van 

ziekte dient zowel aan de bedrijfsarts gemeld te worden als in overleg met de bedrijfsarts eventueel 

te worden uitgevoerd. Het verzwijgen van restcapaciteiten door de werknemer rechtvaardigt in 

beginsel niet een ontslag op staande voet. 206 Wel dient in ogenschouw worden genomen dat ziekte 

is gekoppeld aan de bedongen arbeid, waardoor voor andersoortige activiteiten of 

nevenwerkzaamheden niet direct ziekte kan worden aangenomen.207 

Een voorbeeld van het belemmeren van de re-integratie is het regelmatig meedoen aan lange 

hardloopwedstrijden (> 10 km) en deze met een behoorlijke snelheid (> 13 km/uur) afleggen, zonder 
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dit vooraf te melden of toestemming te vragen aan bedrijfsarts.208 In deze zaak was de werknemer 

uitgevallen met fysieke klachten aan handen en polsen en later ook aan schouders, nek en knieën. Bij 

belasting was er sprake van toename van de klachten. Door het niet melden van deze intensieve 

mate van sportbeoefening, tezamen met het verrichten van werkzaamheden aan de eigen woning, is 

er sprake van schending van de re-integratieverplichting. 

De bedrijfsarts in deze zaak maakte ook onderscheid tot hardlopen als hobby, wat twee keer in de 

week ‘wat hardlopen’ zou omvatten, en het regelmatig lopen van (halve) marathons. Dit maakt een 

groot verschil in het advies met de betrekking tot de inzetbaarheid. 

Ook kan het nodig zijn om vooraf toestemming te vragen aan de bedrijfsarts om tijdens 

arbeidsongeschiktheid deel te nemen aan een hardloopevenement.209 In deze zaak was de 

werknemer uitgevallen met knieklachten en had tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid 

deelgenomen aan de Dam tot Damloop (16,1 km). Hiervoor had hij geen toestemming gevraagd, wat 

op grond van het Verzuimreglement van de werkgever verplicht was. Of deelname verantwoord was, 

diende door de bedrijfsarts bepaald te worden en niet door de werknemer zelf. De kantonrechter 

oordeelde dat de werknemer zijn re-integratieverplichting dusdanig veronachtzaamd had, dat de 

arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden en zonder toekenning van een vergoeding, 

ontbonden kon worden. Hiermee was de kous nog niet af. De werkgever was een eigen risicodrager 

voor de WW. Hierdoor is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van de WW-uitkering van 

werknemers, die na ontslag bij de werkgever in de WW belanden. Omdat er sprake was van een 

dringende reden als bedoeld in art. 7:678 BW, diende het UWV de WW-uitkering aan de werknemer 

geheel en blijvend te weigeren.210 De werknemer lijkt meer te kunnen dan de door de bedrijfsarts 

vastgestelde belastbaarheid. Daarnaast veronachtzaamt hij de verplichtingen van het 

Verzuimreglement. Deze omstandigheden lijken mij een dringende reden op te leveren, in plaats van 

een loonstop, zoals ook blijkt uit Vixia/Gerrits.211  

Het lijkt erop dat hardlopen tijdens een periode van ziekte op zich niet verboden is, zolang de 

werknemer hier duidelijk en eerlijk over is en de intensiviteit van de sportbeoefening strookt met het 

ziektebeeld.212 Burger213 zet haar vraagtekens bij de informatieplicht van de zieke werknemer, omdat 

art. 7:629 BW het niet over een algemene informatieplicht heeft. In beginsel is de werknemer vrij te 

bepalen hoe hij zijn tijd besteed bij arbeidsongeschiktheid214, behoudens voor zover deze invulling de 

genezing belemmert of vertraagt. 

Dit lijkt in overeenstemming te zijn met het uitoefenen van nevenwerkzaamheden, in plaats van 

sport, tijdens ziekte. Een werknemer kan bij de ene werkgever ziek zijn, terwijl er bij een andere 

werkgever wel gewerkt wordt. Hierbij geldt een informatieplicht op grond van art. 7:660a BW.215 Als 

de werkzaamheden veel op elkaar lijken, zal deze situatie moeilijk houdbaar zijn.216 Hierdoor lijkt het 

erop dat de werkgever bij ziekte meer invloed kan uitoefenen op de privétijd van de werknemer.217 

                                                           
208

 Ktr. Groningen 20 september 2013, JAR 2013/254 en RAR 2014/9 
209

 Ktr. Haarlem 29 oktober 2008, JAR 2008/304 
210

 CRvB 11 januari 2012, RSV 2012/91 
211

 HR 8 oktober 2004 
212

 Zie ook: ‘Wenk’ in RAR 2014/9 
213

 Burger 2013 
214

 Ktr. Heerenveen 23 maart 2011, RAR 2011/92 
215

 Schreurs & Van der Kind 2006 en De Wolff 2014 
216

 HR 2 april 2004, JAR 2004/115 m. nt. Vegter/Beltzer 
217

 Zie noot Beltzer bij HR 2 april 2004, JAR 2004/115 



44 
 

5.2.4. Conclusie 

De invloed van de werkgever zal niet zo ver reiken dat hij sporten in de vrije tijd kan verbieden. De 

belangenafweging zal veelal in zijn nadeel uitpakken. 

Bij ziekte heeft de werkgever meer invloed. De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-

integratie. Dit betekent dat hij open en eerlijk dient te zijn over zijn mogelijkheden. Sporten zou de 

genezing kunnen belemmeren, waardoor de bedrijfsarts hier een halt aan kan toe roepen. Wanneer 

de werknemer de bedrijfsarts niet juist informeert of zich niet houdt aan re-integratieverplichting en 

zijn genezing belemmert of vertraagd, zal de werkgever de loonbetaling kunnen schorsen of stoppen. 

Met bijkomende omstandigheden is een ontslag, zelfs op staande voet, gerechtvaardigd. 

5.3. Gebruik van verslavende middelen 

5.3.1. Inleiding 

Het Hyatt-arrest is één van de uitgangspunten geweest van mijn scriptie, omdat hierin duidelijk de 

zeggenschap van de werkgever over het privéleven van de werknemer naar voren komt. In deze zaak 

ging het om het gebruik van cocaïne, een harddrug. In de jurisprudentie en literatuur zijn er 

voldoende zaken te vinden betreffende het gebruik van alcohol voor of tijdens het werk. In deze 

paragraaf ga ik de zeggenschap van de werkgever over het gebruik van verslavende middelen door 

de werknemer beschrijven aan de hand van drie onderwerpen. Dit zijn het invoeren en handhaven 

van een beleid, de loondoorbetaling en tot slot het aan verslavende middelen gerelateerd ontslag. Ik 

zal niet uitgebreid ingaan op de wetenschappelijke achtergrond van verslaving. De ruimte om dit 

correct te beschrijven ontbreekt en valt grotendeels buiten het bereik van deze scriptie. Het gebruik 

van alcohol en drugs kan ook voor problemen zorgen zonder dat er sprake is van een verslaving. 

Het maakt voor de relatie tussen de werkgever en werknemer niet uit dat alcohol een legaal 

genotsmiddel is en cocaïne niet, omdat bij misbruik van één van beide genotsmiddelen er negatieve 

gevolgen zullen zijn in het functioneren van de werknemer.218 Ondanks dat alcohol een geaccepteerd 

genotsmiddel is, leidt alcoholmisbruik tot werk gerelateerde kosten, zoals verzuim en 

productieverlies.219 

5.3.2. Beleid 

De werkgever kan verschillende redenen hebben om een beleid omtrent drank- en drugsgebruik te 

hanteren. Veiligheid op de werkvloer220, representativiteit221, het voorkomen van arbeidsverzuim en 

verlies aan productiviteit of overeenstemming met wettelijke voorschriften222 zijn voorbeelden van 

redenen van de werkgever. Volgens de Werkwijzer Verslaving en Werk van STECR223 dient het beleid 

te zien op preventie en begeleiding van de werknemer, waardoor het beleid regels en sancties zal 

inhouden. In zowel literatuur224 als jurisprudentie225 wordt er naar deze Werkwijzer verwezen. Het 
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beleid dient uiteraard redelijk te zijn en niet in strijd met goed werkgeverschap.226 Werkgevers zullen 

bij het voeren van een beleid er een groot belang bij hebben dat het beleid strikt wordt nageleefd en 

gehandhaafd.227 De werkgever dient echter wel rekening te houden met de Wbp, zoals besproken in 

paragraaf 4.3. Gegevens omtrent gezondheid zijn gevoelige gegevens en dienen bijzondere 

bescherming. De werkgever moet een zwaar belang hebben om deze gegevens te verkrijgen of te 

verwerken. Dit geldt zowel voor de controle als het controlebeleid.228 Als extra uitzondering op het 

verbod tot gegevensverwerking is te vinden in art. 23 lid 1 sub 2 en c Wbp. De werknemer kan ook 

instemmen met de gegevensverwerking. Er kunnen alleen testen ten behoeve van het te voeren 

beleid worden uitgevoerd als de werknemer hiermee heeft ingestemd of als er sprake is van een 

verdenking.229 De test zelf dient dan ook in overeenstemming zijn met het recht op privacy of hier 

een gerechtvaardigde inbreuk op zijn.230  

Een rechtvaardiging van een drugsbeleid dat ook de privétijd omvat is gelegen in het feit dat een 

gedraging in privétijd door kan werken in de werksfeer en kan leiden tot (imago)schade bij de 

werkgever. 231 Mijns inziens is in dit geval het beleid vooral voor gezonde werknemers bedoeld. 

Van belang bij het voeren van een beleid is dat het beleid schriftelijk is vastgelegd en dat de 

werknemers er schriftelijk mee hebben ingestemd. Hierdoor heeft de werkgever meer 

mogelijkheden tot het verwerken van gezondheidsgegevens in de zin van de Wbp en de inbreuk op 

de privacy van de werknemer bij eventuele testen wordt hiermee verkleind.232 Het weigeren van een 

test, terwijl is ingestemd met het gevoerde en kenbare beleid, kan in samenhang met andere feiten 

en omstandigheden leiden tot een dringende reden voor een ontslag op staande voet.233 Als de 

werknemer niet heeft ingestemd, dan mag hij over het algemeen een drugs- of alcoholtest weigeren. 

De aard van de functie kan dit anders maken.234 

De inhoud van het beleid en de consequenties moeten kenbaar zijn voor de werknemer, wat ook de 

handhaving en sancties omvat.235 Tevens is er instemming van de ondernemingsraad nodig, wat blijkt 

uit art. 27 lid 1 onder d BW. 236 

Frikkee en Smorenburg237 beweren heel stellig dat een werkgever het gebruik en de beschikbaarheid 

van drank en drugs kan tegengaan en/of beperken. De grondslagen die hiervoor worden 

aangedragen zijn de arbeidsovereenkomst zelf, de cao en de gezagsbevoegdheid uit art. 7:660 BW.238  

Voor de controle op alcohol- en drugsgebruik lijkt het sinds Hyatt/Dirksz239 mogelijk dat de 

werkgever overeenkomt dat de werknemer zich, al dan niet onverwacht, moet laten testen op het 

gebruik van deze middelen.240 In zowel de Hyatt/Dirksz-zaak als uitspraken van het EHRM241 is 
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bepaald dat het voeren van een antidrugsbeleid een inbreuk is op de privacy van de werknemer. Het 

eerder geschetste toetsingskader (noodzakelijkheidsvereiste en de beginselen van proportionaliteit 

en subsidiariteit) dient te worden nagelopen om te bezien of deze inbreuk is toegestaan. Vooraf aan 

deze dient echter wel te worden nagegaan of de inbreuk is voorzien bij wet. Dit is het 

legaliteitsvereiste, zoals besproken in paragraaf 4.1. De inbreuk moet een wettelijke basis hebben, 

oftewel in overeenstemming zijn met het recht en de rechtsregels.242 Tot slot dient een inbreuk 

zowel voorzienbaar en kenbaar te zijn.243 

In het Nederlandse recht is het geen fundamentele norm dat werkgevers bij werknemers 

controletesten op alcohol en drugs kunnen laten uitvoeren. Een bepaling hiertoe ontbreekt ook in de 

Nederlandse wetgeving.244 De vraag is of 7:660 BW als wettelijke basis kan dienen voor het opleggen 

van een alcohol- en drugsbeleid. De grenzen van de gezagsbevoegdheid zijn besproken in paragraaf 

3.1.4. De meningen in de literatuur zijn verdeeld. Rood245 en Loonstra en Zondag246 vinden dat art. 

7:660 BW wel als basis kan dienen. Onder meer Pool247 vindt dat de arbeidsovereenkomst de basis is 

van het instructierecht van de werkgever. Art. 7:660 BW heeft betrekking op de opvolgplicht van de 

werknemers met betrekking tot de instructies of voorschriften van de werkgever. Een beleid op 

grond van art. 7:660 BW moet volgens haar daardoor de grondslag in de overeenkomst vinden. De 

gezagsbevoegdheid is overeengekomen, waardoor de werkgever een beleid kan invoeren en 

wijzigen. Binnen de grenzen van art. 7:660 BW dienen de werknemers de instructies gegeven op 

grond van de overeengekomen gezagsbevoegdheid op te volgen.248 

Wanneer er geen expliciete afspraak is over het instructierecht, zal, volgens Pool, de wijziging van het 

beleid binnen de norm van het Stoof/Mammoet-arrest249 moeten vallen. Dit houdt in dat de 

werkgever als goed werkgever tot een voorstel tot wijziging van het beleid heeft kunnen komen en 

het voorstel moet redelijk zijn. Voorts dient aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de 

werknemers gevergd kunnen worden. Als er sprake is van inbreuk op het recht op privacy dient er 

ook met de werknemers overlegd te worden.250 Hierbij gaat Pool er aan voorbij dat Stoof/Mammoet 

is bedoeld voor het wijzigen van afspraken en niet voor beleidswijzigingen. Hieruit blijkt dat het 

invoeren van een antidrugs- of drankbeleid met de werknemers dient te worden overeengekomen. 

 

Toetsingskader Hyatt voor alcohol- en drugsbeleid 

Met de overwegingen van hierboven en enkele opmerking die in de literatuur naar voren kwamen, 

zal ik het toetsingskader van de Hoge Raad uit het Hyatt-arrest nalopen voor het voeren van een 

alcohol- en/of drugsbeleid. Wel dient de werkgever bij zowel het voeren van het beleid als het 

uitvoeren van controletesten rekening te houden met de Wbp. Het verzamelen en verwerken van 

medische gegevens dient door de juiste persoon uitgevoerd te worden of kan verboden zijn. 
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Voorzien bij wet 

Uit voorgaande is gebleken dat er geen expliciete wettelijke grondslag is voor het voeren van een 

alcohol- of drugsbeleid.251 Ook art. 7:660 BW biedt hier onvoldoende grondslag voor, waardoor de 

grondslag in de arbeidsovereenkomst dient te worden gevonden.252 Instemming van de werknemers 

lijkt noodzakelijk, omdat er anders sprake is van een ongerechtvaardigde inbreuk van het recht op 

privacy. 

 

Legitiem doel 

De werkgever kan verschillende redenen hebben om een beleid omtrent alcohol en drugs te voeren. 

Het behouden van de goede naam en veiligheidsaspecten, zowel op de werkvloer als voor de 

omgeving, kunnen legitieme doelen zijn, zoals al benoemd in de paragrafen 4.2.2 en 5.1.3. Veiligheid 

aan boord van schepen, waardoor de veiligheid van andere werknemers en betrokkenen 

gewaarborgd wordt, zal vaak als een legitiem doel worden beschouwd, zoals in de zaak Vroon.253 

 

Noodzakelijkheidsvereiste (proportionaliteit en subsidiariteit) 

De vragen die als laatst beantwoord dienen te worden, betreffen de proportionaliteit en de 

subsidiariteit. Heeft de werkgever een zo zwaarwichtig belang dat het belang van de werknemer 

daarvoor dient te wijken? En kan het legitieme doel niet op een minder ingrijpende manier worden 

bereikt? De antwoorden op deze vragen zullen sterk afhangen van de omstandigheden van het geval, 

waardoor het eenduidig en stellig beantwoorden niet mogelijk is. 

Het antwoord op de eerste vraag hangt bijvoorbeeld sterk af van het legitieme doel. De werkgever 

heeft een zwaarwichtig belang bij het waarborgen van de veiligheid. Het behouden van de goede 

naam lijkt een minder zwaar belang. De mate van inbreuk op het belang van privacy van de 

werknemer zou hier mee in verband moeten staan.254 

De gebruikte testen mogen niet heel ingrijpend zijn om te voldoen aan de subsidiariteitseis. Als drugs 

in speeksel kan worden aangetoond, dan lijkt het afnemen bloed- of urinetesten de eisen van 

subsidiariteit te overschrijden.255 

5.3.3. Loondoorbetaling 

Waar het beleid voornamelijk betrekking heeft op de gezonde werknemer, zullen de regels omtrent 

de loondoorbetaling vooral de situatie van de arbeidsongeschikte werknemer bestrijken. De vraag 

die bij de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gesteld dient te worden is of de financiële 

gevolgen van het verzuim door alcohol- en drugsgebruik (of misbruik) voor rekening van de 

werkgever dienen te komen. Net als bij obesitas rijst de vraag of de verslaving een ziekte is. Als dit 

het geval is, betekent het dat arbeidsongeschiktheid als het gevolg van deze ziekte valt onder de 

loondoorbetalingsverplichting van art. 7:629 BW. Tevens zal de werknemer in deze situatie ook 

ontslagbescherming uit art. 7:670 lid 1 BW genieten. 

Bij verslaving zonder ziekte of gebrek zal er geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, terwijl bij 

klinische opname wegens de verslaving altijd sprake zal zijn van arbeidsongeschiktheid. Bij de 

gevallen die tussen deze uitersten liggen, dus verslaving die gepaard gaat met gebreken, zullen de 
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omstandigheden van het geval doorslag geven of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.256 De Raad 

gaat ervan uit dat een verslaving aan verdovende middelen niet als ziekte of gebrek (in de zin van art. 

18 WAO) wordt aangemerkt. Als uit de verslaving gebreken voortvloeien of er een noodzaak tot 

klinische behandeling bestaat, is er wel sprake van een ziekte of gebrek.257 Anders verwoord, als de 

verslaving (en de sociale gevolgen daarvan) leiden tot objectieve medische beperkingen, is er sprake 

van een ziekte of gebrek.258 Gebreken kunnen onder meer blijken uit de functionele 

mogelijkhedenlijst.259 

 

Uitzonderingen: 

De uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting zijn al aan bod gekomen. Art. 7:629 lid 3 sub 

a BW spreekt over opzet op de ziekte en het verzwijgen van gebreken bij aanvang van het 

dienstverband. Opzet op het ziek worden wordt niet snel aangenomen, wat ook geldt met alcohol- 

en drugsgebruik.260 Goed werknemerschap, of juist het ontbreken daarvan, kan niet de wettelijke 

doorbetalingsverplichting van de werkgever aan de kant zetten. Wel kan het bovenwettelijke 

gedeelte van de loondoorbetaling aan voorwaarden worden gekoppeld. Als de werknemer zich niet 

als goed werknemer gedraagt, kan deze bovenwettelijke suppletie komen te vervallen. Dit kan in de 

cao zijn vastgelegd. Dit volgt uit de arresten betreffende de zaalvoetballende 

vrachtwagenchauffeur261 en de dronken motorrijder262 die in paragraaf 4.2.2 zijn besproken. 

Door het veelal afwezig blijven van een aanstellingskeuring dient een werknemer die kampt met 

alcohol- of drugsmisbruik zijn misbruik te melden bij aanstelling wanneer dit misbruik hem 

ongeschikt zou maken voor de functie. Als hij dit nalaat en vervolgens door het misbruik uitvalt, zal 

de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever kunnen vervallen.263 

Ook is het al dan niet belemmeren van de genezing uit art. 7:629 lid 3 sub b BW aan de orde 

geweest. De arbeidsongeschikte werknemer heeft het recht om zelf de wijze van genezing te kiezen, 

mits de genezing niet onnodig wordt vertraagd. Dit volgt uit zijn recht op privacy en het recht op 

lichamelijk integriteit. De vraag is of iemand die alcohol en drugs blijft gebruiken bij 

arbeidsongeschiktheid door zijn verslaving, zijn genezing vertraagt of belemmert. Gedacht kan 

worden dat er naast de verslaving meerdere (psychische) klachten spelen waardoor de zieke 

werknemer niet kan stoppen met zijn alcohol- en drugsgebruik, waardoor er van belemmering in de 

zin van art. 7:629 lid 3 sub b BW geen sprake is.264 Er is geen sprake van ‘toedoen’ van de werknemer. 

Aan de andere kant lijkt de verslaafde werknemer wel de verplichting te hebben om een poging te 

ondernemen om met het gebruik van het verslavende middel te stoppen, dan wel flink te minderen. 

Dit biedt de mogelijkheid tot normaal functioneren en daarmee wordt de kans op re-integratie 

vergroot. 265 

Voor de loondoorbetaling bij verzuim door alcohol en drugsmisbruik gelden dezelfde wettelijke 

bepalingen als bij ‘gewone’ arbeidsongeschiktheid. Zoals al aangehaald kan het herhaaldelijk niet 
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voldoen aan controlevoorschriften bij ziekte door alcoholmisbruik ook leiden tot het stoppen met het 

doorbetalen van loon als sanctie. 266  

In de noot bij Vixia/Gerrits wijdt Sagel uit over voor wiens rekening het alcoholprobleem van de 

werknemer moet komen.267 Dit in het kader van de beoordeling van de dringende reden. De 

werkgever kan enigszins schuld hebben aan het alcoholprobleem, waardoor het alcoholprobleem 

voor zijn rekening dient te komen. Te denken valt aan grote werkdruk of pesterijen door collega’s 

waardoor de werknemer naar de fles grijpt. Aan de andere kant, zoals eerder aangehaald, kan het 

begeleiden en ondersteunen van de werknemer met een alcoholprobleem betekenen dat de 

rekening minder snel bij de werkgever kan worden gelegd. De mogelijkheden tot het stoppen van de 

loondoorbetaling en ontslag zijn bij ondersteuning door de werkgever eerder mogelijk. Dit geldt des 

te meer als de werknemer niks met de hulp doet of bereikt. 

5.3.4. Ontslag 

Omdat zowel chronisch als incidenteel (excessief) alcohol gebruik kan leiden tot ontslag268, al dan 

niet op staande voet, bestrijkt deze paragraaf zowel de gezonde als arbeidsongeschikte werknemer. 

Het gegeven ontslag mag geen verband houden met een opzegverbod, waarbij de rechter het advies 

van de bedrijfsarts omtrent de belastbaarheid en de mate van arbeidsongeschiktheid van de 

werknemer zal volgen.269 Dit betekent ook dat wanneer de bedrijfsarts de werknemer hersteld270 of 

arbeidsgeschikt271 verklaard, er geen opzegverbod tijdens ziekte geldt. Een eventueel terugval of 

terugkerend alcoholprobleem doet hier in beginsel niets aan af. 

In deze paragraaf zal ik eerst de (on)mogelijkheden tot het geven van ontslag bespreken in het geval 

van chronisch misbruik. Hierbij behandel ik voor ontslag wegens ziekte, ontslag tijdens ziekte, ontslag 

wegens veelvuldig verzuim en ontslag wegens verslaving, waar mogelijk, de BBA-procedure, de 

ontbinding en het ontslag op staande voet. Vervolgens bespreek ik deze ontslagroutes ook bij 

incidenteel mis- of gebruik. Een algemene opmerking vooraf, bij een ontslag op staande voet is het 

niet nodig dat de werknemer een verwijt valt te maken. 272 

 

Chronisch gebruik of verslaving 

Voor werknemers met een chronisch alcohol- (en drugs-)probleem staan zowel ontbinding als 

ontslag op staande voet open. Dit zal vaak het geval zijn bij veelvuldig ziekteverzuim, omdat dan van 

de werkgever niet verlangd kan worden de werknemer met een alcoholprobleem langer in dienst te 

houden. De vraag of er sprake is van een ziekte lijkt slechts op de achtergrond te spelen.273 

 

Ontslag van de verslaafde en zieke werknemer tijdens ziekte 

Tijdens ziekte geldt het opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren, zoals bepaald in art. 7:670 

lid 1 onder a BW. Het UWV kan een vergunning afgeven als er sprake is van een opzegverbod.274 Zelfs 
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met een vergunning van het UWV, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.275 De 

BBA-route is dus niet mogelijk tijdens ziekte. 

De opzegverboden gelden niet bij een ontslag op staande voet, waardoor er bij de aanwezigheid van 

een dringende reden ontslag wel mogelijk is. Uit de zaak Vixia/Gerrits276 blijkt echter dat alleen het 

herhaald niet voldoen aan de controlevoorschriften bij ziekte niet voldoende is voor een dringende 

reden tot ontslag, zoals ook besproken in paragraaf 3.2.1. In deze zaak heeft de Hoge Raad ook 

uitgesproken dat er geen steun in het recht kan worden gevonden dat gevolgen van een 

alcoholprobleem voor rekening van de werknemer dienen te komen.277 

Wanneer er ontbinding wordt gevraagd tijdens ziekte, dient het kanton zich ervan vergewissen dat 

het verzoek geen verband houdt met de ziekte. Als de zieke werknemer zich verzet tegen het 

beëindigen van het dienstverband, zal de rechter niet snel tot ontbinding overgaan. Dit is terecht 

volgens Esveld.278 Dit omdat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor een 

succesvolle re-integratie, terwijl het financiële risico tijdens de eerste twee ziektejaren bij de 

werkgever ligt. Afhankelijk van de kantonrechter zal de reflexwerking uit 7:685 lid 1 BW hier een rol 

spelen.279 Wanneer de rechter uitgaat van een ‘wegens’ verband, zal de reflexwerking hier geen rol 

spelen. 

 

Ontslag van de verslaafde en zieke werknemer wegens ziekte 

Deze categorie en ontslag wegens veelvuldig verzuim zullen veel overeenkomsten vertonen. Meestal 

zal na een reeks van alcoholgerelateerd uitval, de emmer uiteindelijk overstromen. Het is dan de 

vraag of dat laatste verzuim ook los kan worden gezien en als de reden voor ontslag kan worden 

aangemerkt. 

Net als bij tijdens ziekte, geldt hier het opzegverbod tijdens ziekte voor de eerste twee ziektejaren. 

Als een kwaal de werknemer ongeschikt maakt voor een functie, maar de werknemer deze kwaal 

verzwijgt, is over het algemeen een ontslag op staande voet gerechtvaardigd.280 

Wanneer er sprake is van een alcoholprobleem kan de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden 

ontbonden worden. Deze omstandigheden kunnen onder meer het niet slagen van diverse 

afkickprogramma’s en veiligheidsaspecten van zowel het bedrijf als de omgeving.281 Ook het niets 

ondernemen van de kant van de werknemer met een chronisch alcoholprobleem kan tot ontbinding 

leiden.282 Wanneer de werkgever echter niet aannemelijk kan maken dat het disfunctioneren niet 

door de ziekte wordt veroorzaakt, zal het ontbindingsverzoek niet slagen.283 Een afwijzing van een 

ontbindingsverzoek kan ook het gevolg zijn van het verlies van vertrouwen als het gevolg van een 

ziekte. In deze zaak was de ziekte een alcoholverslaving die in direct verband geacht werd te staan 

met een psychische aandoening.284 De kantonrechter zal bij het ontbindingsverzoek wegens ziekte 

altijd de vergewisplicht uit art. 7:685 lid 1 BW hebben.285 
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Ontslag wegens veelvuldig verzuim, gerelateerd aan de verslaving 

Er lijkt een verhoogde kans op veelvuldig (kort) verzuim bij verslaafde werknemers. De werkgevers 

zouden dit ook graag kunnen sanctioneren. De vraag is welke mogelijkheden hiervoor openstaan. 

Veelvuldig ziekteverzuim is op zichzelf geen reden voor ontslag, maar wordt in de Beleidsregels 

Ontslagtaak UWV toch als een ontslaggrond genoemd die verband houdt met zieke werknemers.286 

Er dienen dan wel bijzonder omstandigheden te zijn, zoals het ontstaan van ernstige organisatorische 

problemen door het ziekteverzuim.287 De werkgever moet ook aannemelijk maken dat er geen sprake 

is van arbeidsongeschiktheid, maar van veelvuldig verzuim. Ook de oorzaak van het veelvuldige 

verzuim wordt meegewogen. Onder omstandigheden is in deze situaties een BBA-ontslag, dus met 

toestemming van het UWV, mogelijk. 

Herhaaldelijk verzuim door alcoholmisbruik kan leiden tot een gerechtvaardigd ontslag op staande 

voet. Dit dient wel per geval beoordeeld te worden.288 De werkgever zal een sterkere positie hebben 

als hij de werknemer hulp heeft aangeboden onder de waarschuwing dat toekomstig verzuim zal 

leiden tot een ontslag op staande voet.289 

Ontbinding is onder voorwaarden en bij bijzondere omstandigheden mogelijk bij veelvuldig 

ziekteverzuim.290 Ook hier speelt de reflexwerking van art. 7:685 BW een rol. De rechter zal 

aansluiting zoeken bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, zoals zojuist beschreven. De combinatie 

van een mislukte afkickpoging en herhaaldelijk waarschuwen ter zake alcoholgebruik onder werktijd 

kan leiden tot een ontslag op staande voet of een ontbinding zonder vergoeding.291 Ook werd de 

arbeidsovereenkomst ontbonden van een werknemer die veelvuldig verzuimde door zijn drugs- en 

alcoholverslaving.292 Wanneer de kantonrechter meent dat verslaving een ziekte is, zal hij ook de 

reflexverwerking van het opzegverbod aannemen. Dan wordt het ontbindingsverzoek afgewezen.293 

Tot slot was de maat ook vol bij een medewerker die jaren intensief was ondersteund bij zijn 

terugkerende alcoholprobleem. Nu niet te verwachten was dat de werknemer dit probleem onder 

controle zou krijgen, kon de arbeidsovereenkomst ontbonden worden.294  

 

Ontslag wegens de verslaving, buiten gevallen van ziekte 

Als de verslaving de werknemer ongeschikt maakt voor de functie staat in beginsel de BBA-route 

open voor opzegging. De voorwaarden zijn gegeven in art. 5:1 Ontslagbesluit. Het disfunctioneren 

mag dan niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken. 

Het voeren van een duidelijk beleid, zoals besproken in paragraaf 5.3.1, kan een ontslagaanvraag 

meer kans van slagen geven.295 Wanneer het beleid in overeenstemming is met wettelijke 

bepalingen, zal er snel sprake zijn van een dringende reden voor ontslag wanneer er in strijd met het 

beleid wordt gehandeld. Zo werd de arbeidsovereenkomst van een purser bij een 

luchtvaartmaatschappij ontbonden wegens een dringende reden vanwege het overtreden van de 

                                                           
286

 Beleidsregels Ontslagtaak UWV, hoofdstuk 29. 
287

 Esveld 2010. 
288

 Ktr. Utrecht 31 oktober 2012, Prg. 2013/11. 
289

 HR 29 september 2000, JAR 2000/223 en Veenstra 2012 
290

 Van der Helm 2014. 
291

 CRvB 8 augustus 2001, USZ 2002, 170. 
292

 Ktr. Rotterdam 30 september 2009, RAR 2009, 167. 
293

 Ktr. Apeldoorn 27 februari 2012, JAR 2012/162. 
294

 Ktr. Rotterdam 4 januari 2005, JAR 2005/40. 
295

 CRvB 11 juni 2014, RSV 2014/217. 



52 
 

tien-uursregel. Deze tien-uursregel is opgenomen in de ondernemings-cao en is een herhaling van 

een wettelijke bepaling van de Wet luchtvaart. Het beleid werd door de werkgeefster strikt 

nageleefd. Het personeel werd regelmatig op de hoogte gehouden van de regels en de consequentie 

bij het niet naleven ervan.296 

Het opzegverbod tijdens ziekte kan terzijde worden geschoven, waardoor de arbeidsovereenkomst 

met een verslaafde werknemer kan worden ontbonden. Er moet dan wel een andere reden dan 

alleen de drugsverslaving of de gevolgen daarvan, worden aangevoerd.297 

 

Algemene zorgplicht bij verslaving of alcoholmisbruik 

Voordat een werkgever tot een met misbruik gerelateerd ontslag over kan gaan, dient hij hulp aan de 

werknemer te hebben aangeboden en de werknemer moet de kans krijgen zijn behandeling af te 

maken.298 Aan de hulp van de werkgever mogen wel voorwaarden worden verbonden.299 Dit 

impliceert dat de werkgever een zorgplicht heeft voor werknemers met drank- of drugsproblemen. 

Van de werknemer wordt dan wel verwacht dat hij de hulp accepteert en zijn genezing niet vertraagd 

of belemmerd.300 Terugval in het oude misbruik van drank of drugs, na hulp van de werkgever, 

rechtvaardigt een ontslag.301 

 

Incidenteel (excessief) gebruik 

Misdragingen van de werknemer door excessief alcoholgebruik rechtvaardigen een ontbinding of 

ontslag op staande voet.302 Het is onduidelijk of incidenteel drugsgebruik een ontslag op staande 

voet rechtvaardig, als er geen sprake is van misdragingen. Werkneemster Dirksz werd bijvoorbeeld 

op staande voet ontslagen na (aangetoond) incidenteel gebruik.303 In tegenstelling hiermee is 

recentelijk gewezen dat cocaïnegebruik in privétijd geen reden vormt voor een ontslag op staande 

voet.304 Belangrijke overwegingen waren hierbij dat drugsgebruik ook alleen in de privésfeer kan 

plaatsvinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie. Alleen als drugsgebruik op het 

werk of tijdens het woon-/werkverkeer een dringende reden oplevert, is een ontslag op staande voet 

gerechtvaardigd. De werkgever heeft in deze zaak niet kunnen aantonen dat de werknemer op het 

werk drugs heeft gebruikt of onder invloed van drugs is geweest. Dronkenschap onder werktijd kan 

wel een dringende reden voor ontslag opleveren, afhankelijk van de omstandigheden van het 

geval.305 

Incidenteel gebruik van verdovende middelen leidde wel tot ontbinding, in een zaak waar een verbod 

hiertoe in de arbeidsovereenkomst was opgenomen.306 De aard van de functie, onder meer 

voorlichting geven over de gevaren van drugsgebruik, speelde een rol in de beoordeling. 
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Ook gevolgen van incidenteel alcoholgebruik, zoals het verliezen van het rijbewijs, het verzwijgen 

daarvan en onder invloed een ongeluk veroorzaken kan tot een ontslag op staande voet leiden.307 

Het is in deze zaak niet duidelijk of er sprake was van een verslaving. 

 

Handhaving beleid 

Wanneer de werkgever zwaarwegende redenen heeft om een (alcohol)beleid strikt te handhaven en 

de werknemer op de hoogte is van het beleid en van de strikte handhaving, kunnen ingrijpende 

gevolgen van het ontslag niet afdoen aan de gerechtvaardigdheid ervan.308 Het belang van de 

werkgever bij het strikt naleven van het beleid, kan zwaarder wegen dan de negatieve persoonlijke 

gevolgen voor de werknemer. In het standaardarrest van de Hoge Raad is beslist dat bij een 

dringende reden tot ontslag alle omstandigheden van het ontslag, inclusief de persoonlijke 

omstandigheden, dienen te worden meegewogen.309 In overeenstemming met het standaardarrest, 

is beslist dat bij strikte handhaving van een beleid omtrent alcoholgebruik, alle omstandigheden van 

het geval dienen te worden meegewogen, ook de benarde financiële positie van de werknemer. In 

deze zaak had de werkgever in reconventie een gefixeerde schadevergoeding van de werknemer 

geëist. Hierdoor zou de werknemer in verdere financiële problemen komen. Een eventuele vordering 

in reconventie is een omstandigheid die dient te worden meegewogen bij de vraag of het ontslag op 

staande voet terecht is gegeven.310 

Als de werkgever niet aannemelijk kan maken dat het alcoholverbod in zijn gedragsregels voldoende 

onder de aandacht was gebracht, kan zijn ontbindingsverzoek worden afgewezen.311 

5.3.5. Conclusie 

Het Hyatt/Dirksz-arrest geeft antwoorden over werkgeversinvloed op het leven van de werknemer. 

Het is jammer dat in deze zaak bepaalde aspecten, zoals het criterium ‘voorzien bij wet’ en de 

overwegingen of een middel geschikt is, niet of nauwelijks aan bod komen. Wat kan er dan wel 

geconcludeerd worden over alcohol- en drugsbeleid? 

Het gebruik en bezit van alcohol en drugs onder werktijd kan in een beleid aan banden worden 

gelegd door de werkgever. Dit beleid kan zich onder omstandigheden ook uitstrekken over de 

privétijd van de werknemer, zelfs als er geen sprake is van invloed van de gedraging in de werksfeer. 

Zowel het uitvoeren van controletesten als het beleid hieromtrent dienen getoetst te worden aan 

art. 8 EVRM, waarbij door het toetsingskader onder meer de voorzienbaarheid en het 

noodzakelijkheidscriterium van de gemaakte inbreuk wordt beoordeeld. 

Voor de loondoorbetaling en de uitzonderingen erop gelden dezelfde bepalingen als beschreven in 

paragraaf 3.2.2. Voor wiens rekening de financiële gevolgen van het verzuim dienen te komen is 

sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hetzelfde geldt voor een eventueel ontslag. 

De werkgever dient een balans te vinden tussen goed werkgeverschap en het beëindigen van de 

arbeidsrelatie. Aan de ene kant dient de werkgever de werknemer te helpen met het bestrijden van 

zijn verslaving, zodat de werkgever de ernst van de verslavingsproblematiek onderkent. Aan de 

andere kant houdt het ook een keer op. De werkgever hoeft zich niet alles van een verslaafde 
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werknemer te laten welgevallen.312 Bij ontslag vanwege incidenteel gebruik worden onder meer aan 

de aard van de functie en de kenbaarheid van het gevoerde beleid betekenis toegekend. Wanneer 

een helder beleid ontbreekt, komt de rekening bij de werkgever te liggen.313  

Met Heida en Buis314 ben ik het eens dat het voor werknemers en werkgevers zou helpen als de 

rechtspraak ook een duidelijke lijn schept, waardoor er een grotere rechtszekerheid ontstaat. 
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6. Conclusies 
In de probleemstelling stelde ik twee vragen die ik graag beantwoord zou willen zien. Met de 

hierboven beschreven theorie kom ik tot de volgende antwoorden. 

6.1. Verschillen in werknemersverplichtingen bij ziekte en gezondheid 

6.1.1. Algemeen 

Met betrekking tot zijn gezondheid heeft de gezonde werknemer niet bijzonder veel verplichtingen 

ten opzichte van de werkgever. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam, mag de werknemer de 

arbeidsongeschiktheid niet opzettelijk veroorzaken. Hier is echter niet snel sprake van. Zelfs het 

beoefenen van risicovolle sporten, al dan niet noodzakelijk cosmetische operaties en het gebruik van 

verdovende middelen leidt niet tot opzet bij eventueel uitval. Dit betekent echter niet dat de 

werkgever hier helemaal niets tegen kan ondernemen. Het niet voorkomen van blessures of de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid kunnen het recht op de bovenwettelijke suppletie doen 

vervallen. Zowel incidenteel als chronisch gebruik van verslavende middelen kan leiden tot de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De gezonde werknemer is dus in privétijd niet geheel vrij 

om te doen wat hem goed dunkt. Hij dient zich te allen tijde als goed werknemer te gedragen. 

Als de werknemer uitvalt wegens arbeidsongeschikt is er een duidelijke verschuiving in zijn 

verplichtingen. Als eerst zijn er de verplichtingen uit art. 7:629 lid 3 BW, waaraan de werknemer 

moet voldoen om zijn recht op loondoorbetaling te behouden. Naast het feit dat de werknemer zijn 

genezing niet mag vertragen of belemmeren, dient de werknemer passende arbeid te verrichten en 

mee te werken aan zijn re-integratie. Bij die eerste verplichting speelt het recht op lichamelijke 

integriteit een grote rol. De werknemer is min of meer vrij om zelf de wijze van genezing te kiezen. 

Dit hoeft niet de meest adequate methode te zijn, als de genezing maar niet onredelijk veel langer 

duurt.  

De bedrijfsarts zal de belastbaarheid en de inzetbaarheid van de werknemer vaststellen. Mocht de 

werknemer andere activiteiten willen ontplooien, zoals hardlopen, dient dit in overleg met de 

bedrijfsarts te gebeuren. Hobby’s die de gezonde werknemer zonder problemen kan verrichten, 

kunnen nu afgeraden of verboden worden. De vrijheid om zijn leven in te richten naar eigen 

goeddunken wordt bij ziekte dus (verder) beperkt.  

Voor de re-integratieverplichtingen en het verrichten van passende arbeid zal dezelfde redenering 

min of meer opgaan. De werknemer zal afhankelijk zijn van onder meer de bedrijfsarts, 

arbeidsdeskundige en re-integratiebureaus. Dat zijn recht op privacy enigszins wordt ingeperkt is ook 

voor zijn eigen bestwil. Alles is gericht op zijn re-integratie naar arbeid waarin zijn mogelijkheden 

volledig benut zullen worden. 

De verschillen in de verplichtingen tussen gezonde en arbeidsongeschikte werknemers zijn duidelijk, 

net als de achtergrond ervan. Hoe zit het met de werkgever? 

6.1.2. En de werkgeversverplichtingen? 

Met betrekking tot gezondheid heeft de werkgever meer verplichtingen tegenover een zieke 

werknemer dan tegenover een gezonde werknemer. Hoewel er in beide gevallen door de werkgever 

loon wordt betaald, hoeft de arbeidsongeschikte werknemer niet de (volledige) bedongen arbeid te 

verrichten. 
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De werkgever heeft voor gezonde werknemers een zorgplicht, die beperkt blijft tot het uitvoeren van 

de werkzaamheden en bij uitgevallen werknemers een re-integratieverplichting, die ook buiten de 

werkzaamheden een rol speelt. Daarnaast heeft de werkgever ook een soort van zorgplicht voor de 

werknemer die uitvalt door obesitas of middelenmisbruik. In deze gevallen lijkt het dat de werkgever 

hulp moet aanbieden en de werknemer de kans moet bieden om van zijn verslaving of overgewicht 

af te komen. Als de werkgever deze ‘zorgplicht’ schendt, kan dit een beoogd ontslag dwarsbomen. 

Wanneer de werkgever zijn reguliere zorgplicht schendt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor 

de schade die de werknemer bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Daarnaast 

kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor de volledige schade op grond van goed 

werkgeverschap, zonder dat de zorgplicht geschonden is. Dit is aan de orde geweest bij 

bedrijfsevenementen buiten werktijd en bij kenbare gevaren. Tot slot heeft de werkgever ook nog 

een verzekeringsplicht bij werk gerelateerde verkeerssituaties. Een schending van de re-

integratieverplichting, zoals onvoldoende inspanning leveren of de werknemer onvoldoende 

aansporen tot medewerking, zal leiden tot de loonsanctie. Dit verplicht de werkgever zijn fouten te 

herstellen onder doorbetaling van het loon aan de zieke werknemer. In deze periode zal het 

opzegverbod tijdens ziekte gelding hebben en ontbinding ook niet of nauwelijks worden getolereerd. 

De houding van de werknemer speelt zowel bij de zorgplicht als bij re-integratie een rol, waarbij er 

van de werknemer meer wordt verwacht bij re-integratie. De werknemer heeft geen zorgplicht 

betreffende zijn eigen gezondheid. 

De zieke werknemer geniet bescherming tegen ontslag wegens de ziekte. De reden dat de zieke 

werknemer de bedongen arbeid niet verricht, kan dus niet worden opgevoerd als de reden om deze 

werknemer te ontslaan. Logischerwijs ontbreekt deze bescherming bij de gezonde werknemer. 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er wel verschillen zijn in de verplichtingen van de 

werkgever in de situatie van de gezonde werknemer tegenover de arbeidsongeschikte werknemer. 

Ook deze verschillen zijn echter goed te verantwoorden door het verschil in beide situaties. Het lijkt 

erop dat wanneer de werknemer de werkgever minder tot ‘last’ is er over en weer minder 

verplichtingen bestaan. 

6.1.3. Goed werknemerschap 

Een andere vraag die naar voren kwam was of goed werknemerschap zover in het privéleven in kan 

grijpen dat de werknemer zich moet onthouden van gedragingen die zijn gezondheid kunnen 

schaden. Het moge duidelijk zijn dat hier geen zwart-wit antwoord op te geven is. Het zal van de 

omstandigheden van het geval afhangen of een werknemer de grenzen van goed werknemerschap 

heeft overschreden, doordat gedragingen in privétijd gevolgen hebben in de arbeidsrelatie. 

Een werknemer die gewaarschuwd was over zijn alcoholgebruik, zowel binnen als buiten werktijd, 

kan na een motorongeluk waar alcohol in het spel was, geen aanspraak maken op de 

bovenwettelijke suppletie. Dit zou strijd opleveren met de redelijkheid en billijkheid, wat voor het 

arbeidsrecht is vervangen in goed werknemerschap (en goed werkgeverschap). 

Bij werknemers die hun gewicht of verslaving niet onder controle kunnen houden, hangt het einde 

van de arbeidsovereenkomst boven het hoofd, vooral als de werkgever zich als goed werkgever heeft 

gedragen en de werknemer hulp heeft geboden met afvallen of afkicken. De werknemer heeft een 

verplichting om deze hulp aan te nemen en zijn best te doen om deze ‘interventie’ tot een succes te 

maken. 

Aan de andere kant kan het beoefenen van gevaarlijke sporten over het algemeen niet verboden 

worden, omdat er een risico bestaat op uitval van de werknemer. Onder omstandigheden kan 
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herhaaldelijke uitval van de werknemer wel gevolgen hebben voor de bovenwettelijke suppletie. 

Slechts wanneer er sprake is van opzettelijk veroorzaken van uitval kunnen er vergaande sancties 

worden opgelegd. Bij de arbeidsongeschikte werknemer kunnen schade toebrengende handelingen, 

wat zich zal uiten als het vertragen of belemmeren van de re-integratie, leiden tot zwaardere 

sancties. 

Het goed werknemerschap is een omstandigheid die wel dient te worden meegewogen bij 

gedragingen in privétijd waarvan de werknemer zich zou moeten onthouden, omdat deze 

gedragingen tot schade bij de werkgever kunnen leiden. Zolang de werknemer de bedongen arbeid 

kan verrichten en eventuele uitval niet redelijkerwijs kan worden voorkomen, blijft de werknemer 

vrij om zijn privétijd zo in te richten als hem goed dunkt. In deze omstandigheid zullen de grenzen 

van goed werknemerschap niet worden overschreden. 

6.2. De zeggenschap over de zieke werknemer tegenover het recht op privacy 

Bij het uitvallen van de werknemer is het evenwicht tussen de werkgever en werknemer enigszins 

verstoord. Het betalen van het loon door de werkgever is de tegenprestatie van het verrichten van 

de bedongen arbeid door de werknemer. Als door ziekte de arbeid niet meer kan worden verricht, 

loopt de doorbetaling wel door. Zoals al eerder beschreven ontstaan er over en weer wel extra 

verplichtingen, met name betreffende re-integratie. Uit de casusposities blijkt dat de uitgevallen 

arbeidsongeschikte werknemer aan een voorspoedig herstel moet mee werken. Gedragingen die 

voor een gezonde werknemer geen problemen opleveren, kunnen aan banden worden gelegd. De 

zieke werknemer lijkt aan meer grenzen te zijn gebonden, waardoor hij minder vrij is in het inrichten 

van zijn privéleven zoals hem goeddunkt. De belangen van de werkgever en werknemer komen zo 

onder extra spanning te staan. 

Het recht op privacy is geen absoluut recht. Onder voorwaarden kan een inbreuk op dit grondrecht 

gerechtvaardigd zijn. De rechtvaardiging zal neer komen op een belangenafweging tussen het belang 

van de werkgever om zijn personeel aan het werk te krijgen of te houden en het recht op privacy van 

de werknemer. Door het recht van privacy concreet te maken, zoals het recht om in de vrije tijd 

cocaïne te snuiven, kan de belangenafweging in het juiste perspectief worden geplaatst. De 

werkgever heeft de verplichting tot doorbetaling van ten minste 70% van het loon aan de zieke 

werknemer. Het lijkt daardoor gerechtvaardigd dat er van de werknemer extra inspanningen kunnen 

worden verlangd bij het zo spoedig mogelijk re-integreren naar de bedongen arbeid. Dit is dan mijns 

inziens ook terecht vervat in de verplichting van de werknemer om zijn genezing niet te belemmeren 

of te vertragen. Dit betekent niet dat de werkgever de wijze van genezing kan voorschrijven, zoals 

beschreven in paragraaf 4.2. Het betekent wel dat de arbeidsongeschikte werknemer bepaalde 

hobby’s, waaronder sporten, dient voor te leggen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal dan 

oordelen of de werknemer deze hobby kan uitoefenen of dat het niet past binnen de belastbaarheid 

van de werknemer. Het tegen het advies van de bedrijfsarts uitoefenen van een bepaalde hobby of 

vrijetijdsbesteding kan dan worden gesanctioneerd. 

Naar mening heeft de werkgever meer zeggenschap over de zieke werknemer. Of vanuit ander 

perspectief, het recht op privacy van de werknemer is beperkter voor de arbeidsongeschikte 

werknemer. Dit is gerechtvaardigd door de onbalans in de relatie tussen werkgever en werknemer 

die door de ziekte wordt veroorzaakt. 
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6.3. Slotconclusie 

De arbeidsovereenkomst kent drie elementen. Onder het gezag van de werkgever verricht de 

werknemer arbeid, waarvoor de werkgever hem beloont. Ik heb het idee dat er een onderling 

verband is tussen deze elementen. In de uitgangssituatie zal de werkgever de verplichting hebben 

om ongevallen te voorkomen, zodat er tijdens de arbeidsverrichting geen werknemers zullen 

uitvallen. Hiervoor kan het gezagselement worden ingezet als de beschreven instructiebevoegdheid. 

De zorgplicht is wettelijk begrensd of vindt nadere invulling in onder meer de Arbowetgeving en de 

Arbeidstijdenwet. 

Wanneer een werknemer is uitgevallen, is de werkgever er medeverantwoordelijk voor dat de 

werknemer redelijk voorspoedig weer de bedongen arbeid kan verrichten. De bedongen arbeid zal 

grotendeels vervallen in deze situatie, terwijl het beloningselement maximaal met 30% kan afnemen. 

Het gezag dat de werkgever kan uitoefenen zal daardoor iets groter dienen te worden om het 

evenwicht in stand te houden. Zijn invloed op de privétijd van de werknemer kan daardoor ook iets 

toenemen. Mijns inziens is dat goed te rechtvaardigen. 

 

Het recht op privacy biedt de werknemer een goede bescherming, zodat hij zijn vrije tijd naar eigen 

goeddunken kan inrichten. Het recht is echter begrensd. In de scriptie zijn onder meer naar voren 

gekomen dat het gebruik van drank en drugs buiten werktijd beperkt kan worden. De Wet Luchtvaart 

verbiedt het drinken van alcohol 10 uur voordat de werktijd begint en in de zaak van werkneemster 

Dirksz was dit zelfs 72 uur. Bij obesitas en verslaving kan van de werknemer worden verwacht dat hij 

ook buiten werktijd zijn probleem aanpakt, bij voorkeur met hulp van de werkgever. 

Ik heb wel het idee dat de inperking van het recht op privacy groter is bij arbeidsongeschikte 

werknemers. In het geval van Zutekouw kon het zaalvoetballen niet worden verboden, maar bij uitval 

kon de werkgever wel gevolgen verbinden aan de schuld van de werknemer bij het uitvallen. 

De werkgever kan het nemen van risico’s op uitval niet verbieden, maar de gevolgen van het uitval 

als gevolg van de risico’s komen wel voor de rekening van de werknemer. Omdat de werkgever 

binnen de werkplaats en werktijd een zorgplicht heeft, lijkt het mij logisch dat buiten werktijd de 

plicht om uitval te beperken voor het grootste deel bij de werknemer komt te liggen. Uitval buiten 

zijn schuld om hoeft de werknemer niet te dragen. Maar als de schuld aan het uitvallen (deels) bij de 

werknemer ligt of wanneer de werknemer een groot risico tot uitval heeft genomen, betekent mijns 

inziens ook dat de rekening ook deels bij de werknemer komt te liggen en niet in zijn geheel bij de 

werkgever. De werknemer dient zich tot op zekere hoogte ook buiten werktijd als een goed 

werknemer te gedragen. Zo blijft de balans tussen rechten en plichten tussen werkgever en 

werknemer in evenwicht. 
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