
eLIWV 

Regeling Beheer en verkeer medische gegevens bij bezwaar en 
beroep (versie DWBB) 

B&B-specifieke uitwerking van de UWV-brede Richtlijn "Beheer gegevens vallend onder het 
medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts". 

1. Selectie van de op de zaak betrekking hebbende medische stukken 
a Als een (voorlopig) bezwaarschrift is ingediend tegen een besluit waaraan een beoordeling 

van medische gegevens ten grondslag ligt of anderszins sprake is van een bezwaarschrift 
met medische aspecten, wordt beoordeeld welke medische stukken uit EAED relevant zijn 
voor de beoordeling van het bezwaar en de heroverweging van het bestreden besluit. 

Lf De verzekeringsarts B&B (VA B&B) bepaalt of hij de selectie van de op de zaak betrekking 
hebbende medische stukken uit EAED zelf ter hand neemt of dat dit kan worden 
overgelaten aan de juridische behandelaar van het bezwaar. 

td Als na het instellen van beroep of hoger beroep beoordeeld moet worden of een 
aanvullende selectie van medische stukken uit EAED is aangewezen, bepaalt de VA B&B of 
hij die beoordeling zelf uitvoert of dat dit kan worden overgelaten aan de juridische 
behandelaar van het beroep of hoger beroep. 

2. Bezwaar- en (hoger) beroepsdossier en rechtstreekse toegang 
e* In het bezwaardossier worden opgenomen: 

- de aanvankelijk uit EAED geselecteerde medische stukken; 
- medische stukken die pas later tijdens de bezwaarzaak uit EAED worden geselecteerd, 
als op de zaak betrekking hebbende stukken; 

- de rapportage(s) van de VA B&B; 
- anderszins tijdens de bezwaarschriftprocedure opgemaakte of ingebrachte medische 
stukken, die op de zaak betrekking hebben. 

LI Als tegen een beslissing op bezwaar beroep is ingesteld, worden in het beroepsdossier 
opgenomen: 
- de medische stukken uit het bezwaardossier. 
- medische stukken die pas tijdens de beroepszaak uit EAED worden geselecteerd als op 
de zaak betrekking hebbende stukken; 

- (aanvullende) rapportage(s) van de VA B&B; 
- anderszins tijdens de beroepsprocedure opgemaakte of ingebrachte medische stukken, 
die op de zaak betrekking hebben. 

Ed Als tegen een uitspraak van de rechtbank hoger beroep is ingesteld, worden in het hoger 
beroepsdossier opgenomen: 
- de medische stukken uit het beroepsdossier. 
- medische stukken die pas tijdens de hoger beroepszaak uit EAED worden geselecteerd 

als op de zaak betrekking hebbende stukken; 
- (aanvullende) rapportage(s) van de VA B&B; 
- anderszins tijdens de hoger beroepsprocedure opgemaakte of ingebrachte medische 

stukken die op de zaak betrekking hebben. 
Ei Rechtstreekse toegang tot het bezwaar- en het (hoger) beroepsdossier hebben: 

- de behandelende administratief medewerker (AM) 
- de behandelende medisch secretaresse (MS) 
- de behandelende VA B&B 
- de behandelende arbeidsdeskundige B&B (AD B&B) 
- de juridische behandelaar (medewerker bezwaar, medewerker beroep, medewerker 

hoger beroep/JKC of jurist JKC) 
- de stafverzekeringsarts B&B (staf VA B&B) 
- de medisch adviseur B&B (MA B&B) 
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s Na afloop van de bezwaarschrift- respectievelijk beroepsprocedure houden de genoemde 
behandelaars nog gedurende drie maanden toegang tot het afgesloten bezwaar-
respectievelijk beroepsdossier. 

ig De stafjurist B&B heeft rechtstreeks toegang tot het bezwaar- en het (hoger) 
beroepsdossier. Hij moet apart motiveren waarom hij zich toegang verschaft. De 
motivering wordt vastgelegd. Achteraf wordt gecontroleerd of de stafjurist gerechtigd was 
zich in het individuele geval toegang te verschaffen tot het dossier. 

Bij afwezigheid van de reguliere behandelaar komt rechtstreekse toegang eveneens toe aan 
zijn vervanger. 

3. Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim 
De medewerkers die direct betrokken zijn bij de behandeling van een bezwaarschrift of een 
ingesteld beroep ondertekenen in verband met hun kennisname van medische gegevens de 
'Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim' waarvan het model als bijlage aan deze 
regeling is toegevoegd. De getekende verklaring wordt toegevoegd aan het 
personeelsdossier van de betrokken medewerker. 

4. Medische bezwaren tegen directe kennisname door betrokkene 
Als de VA B&B van mening is dat directe kennisname door de betrokkene van één of meer 
medische stukken schadelijk is voor de betrokkene, geschiedt kennisgeving op de volgende 
wijze. De stukken worden verstrekt aan een gemachtigde van de betrokkene die advocaat of 
arts is, onder aantekening dat de inhoud van de stukken gevoelig bij de betrokkene kan 
liggen en dat voorzichtigheid bij de bekendmaking van de inhoud ervan aan betrokkene 
geboden is. Bij ontstentenis van zo'n gemachtigde geschiedt kennisgeving aan de betrokkene 
zelf via persoonlijke overhandiging en begeleiding door de VA B&B. 

5. Verstrekken medische stukken aan andere belanghebbenden of hun gemachtigden 
tâ De (ex-)werkgever van de verzekerde, die als belanghebbende (voorlopig) bezwaar heeft 

gemaakt, dan wel als belanghebbende betrokken is bij het bezwaar van de verzekerde 
zelf, mag alleen kennisnemen van de in het bezwaardossier opgenomen medische 
stukken als de verzekerde daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

ta De verzekerde moet altijd eerst zelf kennis kunnen nemen van de medische stukken 
voordat die stukken op basis van zijn toestemming aan de (ex-)werkgever worden 
verstrekt. 

bi De toestemming wordt opgenomen in het bezwaardossier. 
s Als de verzekerde geen toestemming geeft, mag alleen een gemachtigde van de (ex-) 

werkgever, die advocaat of arts is dan wel daarvoor van UWV bijzondere toestemming 
heeft gekregen, kennisnemen van de medische stukken. Als de (ex-)werkgever 
eigenrisicodrager ZW is, mag in het kader van de ZW ook de bedrijfsarts of arbodienst 
van de werkgever kennisnemen van de medische stukken. De gemachtigde van de (ex-) 
werkgever treedt bij de behandeling van het bezwaar - voor zover betrekking hebbend op 
medische gegevens - in de plaats van de werkgever. 

Ed Stukken met een medische inhoud worden bij toezending aan een gemachtigde van een 
(ex-)werkgever, die advocaat of arts is dan wel van UWV bijzondere toestemming heeft 
gekregen, gemarkeerd op een zodanige wijze dat zij duidelijk te onderscheiden zijn van 
de andere stukken en bovendien voor de gemachtigde duidelijk is dat het om stukken 
gaat met een medische inhoud. 

El Een belanghebbende, die niet de verzekerde of de (ex-)werkgever van de verzekerde is, 
en diens gemachtigde hebben geen recht op kennisneming van de in het bezwaardossier 
opgenomen medische stukken. 

✓ In (hoger) beroepsprocedures bepaalt de rechter of de door B&B overgelegde medische 
stukken aan een derde belanghebbende worden verstrekt dan wel dat kennisneming van 
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die stukken is voorbehouden aan een gemachtigde die arts of advocaat is dan wel 
daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen. 

6. Overleggen van stukken aan rechtbank 
rfi Als tegen een beslissing op bezwaar beroep is ingesteld, worden in ieder geval alle 

stukken die in het kader van de bezwaarschriftprocedure aan belanghebbende(n) zijn 
toegezonden en/of voor belanghebbende(n) ter inzage zijn gelegd aan de rechtbank 
overgelegd. 

Et Bij het overleggen van de stukken aan de rechtbank wordt aangegeven welke stukken 
door UWV zijn aangemerkt als stukken met een medische inhoud. 

7. Verstrekken medische gegevens aan andere instanties 
Als de VA B&B een ander bestuursorgaan adviseert over de sociaal-medische aspecten van 
een bezwaarschrift- of (hoger) beroepsprocedure, verstrekt hij op verzoek van het andere 
bestuursorgaan de aan zijn advies ten grondslag liggende (medische) gegevens. Dit voor 
zover het andere bestuursorgaan die gegevens nodig heeft om zich ervan te vergewissen dat 
het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en/of te kunnen voldoen aan de 
verplichting om de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen voor 
belanghebbenden ter inzage te leggen of in (hoger) beroep over te leggen aan de 
bestuursrechter. 

8. Verantwoordelijkheid naleving Regeling 
De districtsmanager B&B is verantwoordelijk voor handhaving van het bepaalde in deze 
regeling, met name punt 3 (Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim). 
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ALGEMEEN 

1. Inleiding 

De Regeling beheer en verkeer medische gegevens bij bezwaar en beroep (hierna: de regeling) is 
oorspronkelijk geschreven voor bezwaar- en beroepsprocedures waarin wordt gewerkt met 
papieren dossiers. Als resultaat van het project Digitalisering Werkprocessen Bezwaar en Beroep 
(DWBB) is B&B met ingang van 12 februari 2018 digitaal gaan werken. Vanaf die datum wordt 
DWBB van kantoor tot kantoor uitgerold. Digitalisering van de werkprocessen maakt aanpassing 
van de regeling noodzakelijk. 

Daar waar B&B nog met papieren bezwaar- en beroepsdossiers werkt, blijft de oude regeling van 
toepassing.' 

Met de aanpassing van de regeling aan DWBB is uitdrukkelijk geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
Beoogd is slechts om de uitgangspunten die nu gelden voor procedures en processen waarin wordt 
gewerkt met papieren dossiers te vertalen naar procedures en processen waarin digitaal wordt 
gewerkt. 

Daarnaast is de regeling op een tweetal onderwerpen geactualiseerd: het zogenoemde VA B&B-
dossier is afgeschaft en de manier waarop B&B toestemming vraagt aan een werknemer voor het 
verstrekken van medische stukken aan een belanghebbende (ex-)werkgever is veranderd. 
Op grond van de oude regeling kon - voor de duur van de procedure - ten behoeve van de 
verzekeringsarts B&B (VA B&B) een medisch schaduwdossier worden aangelegd (het VA B&B-
dossier). Gelet op het feit dat de VA B&B tegenwoordig rechtstreeks toegang heeft tot de 
medische stukken in EA komt het VA B&B-dossier niet terug in de gewijzigde regeling. 
Naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationale ombudsman2  vraagt B&B sinds 15 maart 
2018 op een andere manier toestemming aan de werknemer voor het verstrekken van medische 
stukken aan een belanghebbende (ex-)werkgever. De nieuwe werkwijze is opgenomen in de 
onderhavige regeling. Uitgangspunt daarbij is dat de werknemer eerst zelf kennis moet hebben 
kunnen nemen van de medische stukken voordat deze op basis van een door hem gegeven 
toestemming aan de werkgever worden verstrekt. 

Tenslotte is de regeling aangevuld met twee nieuwe bepalingen: een bepaling over de 
kennisneming van medische stukken door andere belanghebbenden dan de verzekerde of diens 
(ex-)werkgever en een bepaling over het verstrekken van medische gegevens aan een ander 
bestuursorgaan bij bezwaar of beroep tegen een besluit van het andere bestuursorgaan als dat 
besluit mede is gebaseerd op een sociaal-medische beoordeling door UWV. 

De oude regeling had uitsluitend betrekking op bezwaarschrift- en (hoger) beroepsprocedures. 
B&B kent echter ook andere processen waarin medische gegevens worden verwerkt: 

- afhandeling van verzoeken om schadevergoeding, 
- procedures bij of voor andere instanties, en 
- procedures inzake voorlopige voorzieningen. 

De toegang tot medische stukken in EAED en het B&B-dossier is voor deze processen op dezelfde 
manier gewaarborgd als voor bezwaarschrift- en (hoger) beroepsprocedures. 

2. Aard en plaats van de regeling 

De regeling geeft de afspraken weer, die binnen UWV zijn gemaakt over het gebruik en het beheer 
van medische gegevens in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures en de overige B&B-processen. 
De regeling bevat regels voor het omgaan met medische gegevens en vormt in zoverre een B&B- 

1  Regeling Beheer en verkeer medische gegevens bij bezwaar en beroep d.d. 11 januari 2012. 
2  Rapport van 7 november 2016, rapportnummer 2016/099.  

B&B/JKC 	 Regeling B&B medische gegevens (DWBB), 1.0 
, B&B/JKC 	 september 2019 



7 
UWV 

specifieke uitwerking van de Richtlijn "Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim  
van de verzekeringsarts".  

De VA B&B is de eerst verantwoordelijke voor het gebruik van medische gegevens op de afdeling 
B&B. De VA B&B en de juridische behandelaar zorgen er samen voor dat een goede balans wordt 
bereikt tussen de noodzaak van een kwaliteitsvolle en zorgvuldige behandeling van de bezwaar- of 
beroepszaak en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
daarbij. Die balans moet met name bewaakt worden bij de selectie van de op de zaak betrekking 
hebbende stukken en de bewaking van de rechtstreekse toegang tot medische stukken in het 
bezwaar- of beroepsdossier. 

3. Aspecten van digitalisering3  

3.1 Elektronisch Archief - Elektronisch Dossier (EAED) 
Documenten, inclusief documenten die medische gegevens bevatten, worden opgeslagen in 
EAED. Het is essentieel dat doel- en zaakbinding binnen het materiesysteem van B&B (Fleks) 
met daaraan gekoppeld de toegang tot documenten in EAED, goed is ingericht. Dit is 
gerealiseerd door binnen B&B zaakgericht te werken. 

3.2 Zaakgericht werken 
Fleks is aangesloten op Zomer, de 'zaakmanager' van FB Documentaire Informatievoorziening 
(DIV). Zomer ondersteunt zaakgericht werken. Zomer zorgt voor een zaaknummer dat binnen 
B&B wordt gekoppeld aan zaken die in Fleks worden geregistreerd. Elke bezwaar- en 
beroepszaak (alsmede de overige zaaktypen die binnen B&B behandeld worden) heeft een 
eigen, uniek zaaknummer. 

EAED is ingericht op het gebruik van dit zaaknummer: elk document kan één of meerdere 
zaaknummers meekrijgen als metadata. Documenten die vanuit Fleks gegenereerd worden, 
alsook documenten die bij de zaakbehandeling ontvangen worden, worden - voorzien van dit 
zaaknummer - in EAED opgeslagen. Zo wordt de classificatie van binnenkomende papieren 
post uitgevoerd inclusief het meegeven van het zaaknummer. 

Documenten van andere divisies, die relevant zijn voor de behandeling van de B&B-zaak, 
worden ook voorzien van het zaaknummer van de B&B-zaak. Dit gebeurt met behulp van de 
Externe Generieke Viewer (EGV) die door DIV is ontwikkeld. Deze applicatie kan een subset 
van documenten uit EAED tonen, bijvoorbeeld op basis van het BSN of het zaaknummer. 
Daarmee is de EGV de applicatie waarmee het digitale B&B-dossier getoond wordt aan de 
behandelend medewerkers, en waarmee de 'digitale stukkenselectie' wordt uitgevoerd. 
Toegang tot EAED buiten de EGV wordt voor B&B-medewerkers afgesloten. De EGV is voor 
B&B de toegangsweg tot documenten in EAED. 

3.3 Procedure 'medische aspecten' 
Bij ontvangst van een nieuw bezwaarschrift wordt automatisch een zaak in Fleks aangemaakt, 
op basis van documentgegevens zoals deze bij classificatie of door de klant zijn meegegeven. 
De Administratief Medewerker B&B (AM) krijgt deze zaak als eerste onder ogen en geeft 
daarbij aan of sprake is van 'medische aspecten'. Dit is bijvoorbeeld het geval als de klant 
aangeeft het niet eens te zijn met een medische beoordeling of als de klant medische 

3  In een steeds kleiner aantal gevallen werkt UWV nog met een papieren medisch dossier. In die gevallen 
vraagt de administratief medewerker (AM) het medische dossier op bij de AM van de VA SMZ. Voor de selectie 
van de op de zaak betrekking hebbende stukken uit het papieren medische dossier gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor de selectie van medische stukken uit EAED. 
Uit het papieren medische dossier geselecteerde stukken worden gedigitaliseerd en als 'kopie medisch stuk 
B&B' in EAED opgeslagen. Na digitalisering worden de geselecteerde papieren stukken weer toegevoegd aan het 
papieren medische dossier en wordt dat dossier geretourneerd aan de AM van de VA SMZ. 
B&B werkt verder met de gedigitaliseerde stukken volgens de in deze regeling beschreven werkwijze. 
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documenten heeft meegestuurd bij zijn bezwaarschrift. Het onderkennen van deze 'medische 
aspecten' levert in Fleks een taak op voor de Verzekeringsarts B&B (VA), waarbij deze 
gevraagd wordt om te beoordelen of en welke medische documenten toegevoegd moeten 
worden aan het bezwaardossier. De VA B&B heeft ook de mogelijkheid om deze beoordeling -
onder zijn verantwoordelijkheid - over te laten aan de juridische behandelaar van de zaak. In 
dat geval geeft hij dit aan in Fleks. Onder juridisch behandelaar/medewerker wordt hier 
verstaan de Medewerker Bezwaar, de Medewerker Beroep en de Medewerker Hoger 
Beroep/JKC. 

3.4 Doel- en zaakbinding bij opstarten EGV 
Het opstarten van de EGV om documenten uit EAED te raadplegen vindt plaats vanuit Fleks. 
Fleks voert daarbij een controle uit op de actieve gebruiker en zijn rol in de betreffende zaak. 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met de eerder beschreven mogelijkheid van de VA B&B 
om de juridische behandelaar toestemming te geven om namens hem te beoordelen welke 
medische stukken toegevoegd moeten worden aan het (digitale) bezwaardossier. 

In de volgende tabel staat welke rol de EGV kan opstarten en welke documenten daarmee 
ingezien kunnen worden: 

Administratief Medewerker 
	

1) Alle stukken van het betreffende BSN (incl. medisch) 
(AM) of diens vervanger4 

	
2) Alle stukken, dus ook medische, in het B&B-zaakdossier 

Medisch secretaresse (MS) 
	

1) Alle stukken van het betreffende BSN (incl. medisch) 
of haar vervanger 
	

2) Alle stukken, dus ook medische, in het B&B-zaakdossier 
Juridisch medewerkers 
	

1) Alle niet-medische stukken van het BSN 
of diens vervanger 
	

2) Alle medische stukken van het BSN mits de VA B&B de 
juridische medewerker toestemming heeft gegeven om 
deze stukken namens hem in te zien 

3) Alle stukken, dus ook medische, in het B&B-zaakdossier 
Verzekeringsarts B&B (VA 

	
1) Alle stukken van het betreffende BSN (incl. medisch) 

B&B) of diens vervanger 
	

2) Alle stukken, dus ook medische, in het B&B-zaakdossier 
Arbeidsdeskundige B&B 

	
1) Alle niet-medische stukken van het BSN 

(AD B&B) of diens 
	

2) Alle stukken, dus ook medische, in het B&B-zaakdossier 
vervanger 

Specifiek voor medische documenten geldt dan het volgende: medische documenten die 
(nog) geen deel uitmaken van het bezwaardossier kunnen worden ingezien door: 

• een VA B&B mits hij behandelaar is van een zaak van de betreffende klant of, als 
vervanger, op hetzelfde B&B-kantoor werkt als de behandelend VA B&B. 

• een MS, mits zij behandelaar is van een zaak van de betreffende klant of, als vervanger, 
op hetzelfde kantoor werkt als de behandelend MS. 

• een AM, mits hij behandelaar is van een zaak van de betreffende klant of, als vervanger, in 
hetzelfde B&B-team werkzaam is als de behandelend AM. 

• een juridisch medewerker mits hij behandelaar is van een zaak van de betreffende klant 
of, als vervanger, in hetzelfde B&B-team werkzaam is als de behandelend juridisch 
medewerker en mits de VA B&B hem hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Vervanger: voor de VA B&B en de AD B&B geldt dat deze vervangen kunnen worden door een andere VA B&B 
en AD B&B van hetzelfde kantoor B&B. Op één kantoor B&B werken gemiddeld zes VA'en B&B en vijf AD'en 
B&B. Voor administratief en juridisch medewerkers geldt dat deze vervangen kunnen worden door een gelijke 
functionaris uit hetzelfde team. Een team heeft gemiddeld zo'n 10 medewerkers. 
5  Dit zijn de Medewerker Bezwaar, de Medewerker Beroep, Medewerker Hoger Beroep/JKC en de Jurist JKC. 
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Deze medewerkers hebben ook de mogelijkheid om medische stukken aan te merken als 
relevant voor de behandeling van de betreffende bezwaar- of (hoger) beroepszaak, door deze 
stukken met behulp van de EGV te voorzien van het B&B-zaaknummer. Het stuk maakt 
daarna onderdeel uit van het 'digitale B&B-zaakdossier'. Dat digitale B&B-zaakdossier kan 
vervolgens ingezien worden door de behandelend medewerkers van B&B (AM, VA B&B, MS, 
AD B&B en juridisch medewerker) en hun vervangers. 

3.5 Wijzigen behandelend team of kantoor 
Een zaak kan in Fleks overgedragen worden naar een ander team of kantoor. Daarmee wordt 
dan ook de toegang tot de betreffende gegevens en documenten overdragen aan dat nieuwe 
team of kantoor. Een dergelijke overdracht kan alleen geïnitieerd worden door een 
medewerker uit het oorspronkelijke team/kantoor, en moet vervolgens afgerond worden door 
een medewerker uit het nieuwe team/kantoor. Het is dus voor een medewerker die niet al 
toegang heeft tot de betreffende zaak onmogelijk om zichzelf toegang te verschaffen tot de 
documenten uit die zaak. 

3.6 Autorisatie- en rolbeheer 
Voor alle rollen in Fleks geldt dat autorisatie- en rolbeheer is ingericht en geborgd via ABS, 
het centrale autorisatiebeheersysteem van UWV voor registratie van gebruikers en rollen. 

3.7 E-Dossier 
Het E-Dossier is een aan de zaak gebonden tijdelijk digitaal werkdossier. Dit dossier kan 
worden opgebouwd met alle relevante documenten van de zaak. Standaard worden alle 
documenten die in EAED gekoppeld zijn aan de zaak, automatisch opgenomen in het E-
Dossier van die betreffende zaak. 
Het E-Dossier is gekoppeld aan Fleks. Het wel of niet kunnen raadplegen van documenten in 
het E-Dossier is daarom gekoppeld aan de autorisatie die de medewerker heeft in Fleks op 
basis van de toegangsbevoegdheid en zaakbehandelrelatie. 

4. Medisch beroepsgeheim 

Voor de VA B&B geldt het medisch beroepsgeheim. De arts heeft een zwijgplicht ten aanzien van 
alles wat hem in zijn hoedanigheid van arts bekend wordt bij de uitoefening van zijn professie. Het 
geheim beslaat niet alleen gegevens met een medisch karakter, maar ook alle andere informatie 
die aan de arts bij medisch handelen blijkt. Het medisch beroepsgeheim dient het belang van de 
patiënt en niet het eigen belang van de arts. 

In de onderhavige regeling is sprake van medewerkers met afgeleid beroepsgeheim. Het gaat 
daarbij om medewerkers die de VA B&B direct ondersteunen in diens taak, zoals de AM en de 
Medisch Secretaresse. Aan deze medewerkers is wettelijk niet direct het medisch beroepsgeheim 
opgelegd. Om het mogelijk te maken dat ook deze medewerkers het medisch dossier ter hand 
kunnen nemen en bewerkingen daarop kunnen verrichten, is het nodig dat zij werken onder 
afgeleid beroepsgeheim. 

Het afgeleid beroepsgeheim houdt in, dat medewerkers, die niet onderworpen zijn aan het 
tuchtrecht, waar de arts zelf wel aan onderworpen is, geacht worden te voldoen aan dezelfde 
regels betreffende de bescherming van het beroepsgeheim als de verantwoordelijke arts. 
De VA B&B dient de bedoelde medewerkers met wie hij samenwerkt aan een zaak, te wijzen op 
het afgeleide beroepsgeheim en toe te zien op het respecteren daarvan. 
De medewerker met afgeleid beroepsgeheim moet zich op de hoogte stellen van de door de VA 
B&B of UWV opgestelde relevante regels voor de beveiliging van en de omgang met gegevens die 
vallen onder het beroepsgeheim. 
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Het werken onder een afgeleid medisch beroepsgeheim houdt niet automatisch een recht op 
rechtstreekse toegang tot het medische dossier in. Uitsluitend de VA B&B en de AM of MS die hem 
assisteren hebben rechtstreeks toegang tot het medische dossier. Onder rechtstreekse toegang 
wordt verstaan het zich zonder tussenkomst van anderen rechtstreeks toegang kunnen 
verschaffen tot het medische dossier en daarmee tot de inhoud ervan. Andere medewerkers, zoals 
de medewerker bezwaar en de medewerker beroep hebben geen rechtstreekse toegang tot het 
medische dossier. 

De medewerker met afgeleid beroepsgeheim is niet gerechtigd om zonder overleg met de VA B&B 
patiëntgegevens ter inzage te leggen of afschriften aan derden te verstrekken, tenzij het gaat om 
het ter inzage leggen of het verstrekken van de op de zaak betrekking hebbende stukken, als 
bedoeld in de artikelen 7:4 Awb en 8:42 Awb. 

De medewerker met afgeleid beroepsgeheim is evenmin gerechtigd om zonder overleg met de VA 
B&B of de VA SMZ inhoudelijke wijzigingen in de gegevens aan te brengen en/of gegevens te 
verwijderen, tenzij het onmiskenbaar foutieve administratieve gegevens betreft. In dat geval 
vermeldt de medewerker bij de correctie de datum en zijn initialen. 

De medewerker met afgeleid beroepsgeheim draagt er persoonlijk zorg voor, dat gegevens niet in 
onbevoegde handen komen, verloren raken en/of uit onachtzaamheid openbaar worden. 

Medewerkers met afgeleid beroepsgeheim ondertekenen de 'Verklaring omgaan met het medisch 
beroepsgeheim'. Een model voor deze verklaring is als bijlage bij deze regeling gevoegd. Het 
management van de afdeling B&B dient er op toe te zien dat de medewerkers met afgeleid 
beroepsgeheim deze verklaring ondertekenen. De getekende verklaring wordt toegevoegd aan het 
personeelsdossier van de betreffende medewerker. 
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PUNTSGEWIJS 

1. Selectie van op de zaak betrekking hebbende medische stukken 

1.1 Welke stukken met een medische inhoud worden geselecteerd? 
Als bezwaar wordt gemaakt tegen een primair besluit worden alle op de zaak betrekking 
hebbende stukken op verzoek aan de belanghebbenden toegezonden. Een dergelijke 
toezending kan ook geschieden als een voorlopig bezwaarschrift is ingediend en de 
belanghebbende zich aan de hand van de stukken een oordeel wil vormen over de vraag of 
bezwaar zin heeft en zo ja hoe het moet worden aangekleed. Bij de toezending van medische 
stukken aan de verzekerde moet rekening worden gehouden met punt 4 van de Regeling 
(Medische bezwaren tegen directe kennisname door betrokkene). Is de indiener van het 
bezwaarschrift een andere belanghebbende dan de verzekerde zelf, dan moet rekening 
worden gehouden met punt 5 van de Regeling (Verstrekken medische stukken aan andere 
belanghebbenden of hun gemachtigden). 

Belanghebbenden worden er voorts op gewezen dat de op de zaak betrekking hebbende 
stukken voorafgaand aan het horen voor hen ter inzage gelegd kunnen worden (artikel 7:4,  
lid 2, Awb). 
Als het bezwaar betrekking heeft op een besluit waaraan een beoordeling van medische 
gegevens ten grondslag ligt, behoren in ieder geval de verzekeringsgeneeskundige 
rapportage(s) en de functionele mogelijkhedenlijst (FML) tot de op de zaak betrekking 
hebbende stukken als bedoeld in artikel 7:4, lid 2, Awb. Afhankelijk van de aangevoerde 
bezwaren moeten naast deze stukken zo nodig additionele medische stukken uit EAED 
worden geselecteerd (bijvoorbeeld informatie, verkregen van de behandelend sector, en/of 
deskundigenrapportages). De toevoeging van dergelijke stukken aan het bezwaardossier mag 
geen automatisme zijn. 

Uit EAED worden additionele medische stukken geselecteerd als ook die stukken gegevens 
bevatten die relevant zijn voor de beoordeling van het bezwaar en/of beroep. Voor een 
aanvullende selectie van medische stukken uit EAED kunnen uiteenlopende redenen zijn. 

Een aanvullende selectie van medische stukken uit EAED komt aan de orde als de 
verzekeringsgeneeskundige rapportage niet alle relevante gegevens vermeldt. Het kan daarbij 
gaan om gegevens die in de verzekeringsgeneeskundige rapportage onvermeld zijn gebleven, 
omdat de VA SMZ die gegevens voor de beoordeling niet relevant achtte, terwijl die gegevens 
in bezwaar gelet op de inhoud van het bezwaarschrift alsnog relevant blijken. Ook is denkbaar 
dat de VA B&B (los van de aangevoerde bezwaren) de relevantie van bepaalde gegevens 
anders waardeert dan de VA SMZ. 
De uitgebreidheid van de rapportage van de VA hangt af van de situatie. In geval van 
dreigende of feitelijke geschillen moet de rapportage en met name de motivering behoorlijk 
uitgebreid zijn. Omdat bij het opstellen van de rapportage door de VA SMZ in de meeste 
gevallen nog geen sprake zal zijn van een (dreigend) geschil, kan het zijn dat de rapportage 
met het oog op het inmiddels ontstane geschil te summier is en dat het daarom nodig is 
additionele stukken uit het medisch dossier te selecteren. 

Ook indien door of namens de betrokkene wordt gevraagd om toezending van stukken uit het 
medisch dossier, die door de VA SMZ in aanmerking zijn genomen bij de voorbereiding van 
het bestreden besluit, worden deze stukken geselecteerd en als op de zaak betrekking 
hebbende stukken aan het bezwaardossier of het beroepsdossier toegevoegd. Hetzelfde geldt 
voor stukken met medische gegevens, die in de loop van de bezwaarschriftprocedure worden 
ontvangen of opgemaakt. 
In gevallen waarin op voorhand te verwachten is, dat de rechtbank in een eventuele 
beroepsprocedure over meer medische stukken zal willen beschikken dan uitsluitend de 
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verzekeringsgeneeskundige rapportage en de FML, dient daarmee rekening gehouden te 
worden bij de selectie van stukken in het kader van de bezwaarschriftprocedure. Als de 
rechtbank in beroepsprocedures van UWV verwacht dat niet alleen de 
verzekeringsgeneeskundige rapportage(s) en de FML worden overgelegd, maar ook de 
stukken die de VA bij zijn beoordeling heeft betrokken, dan zullen die stukken reeds in de 
bezwaarfase uit EA moeten worden geselecteerd en aan belanghebbende(n) moeten worden 
toegezonden c.q. voor hem ter inzage moeten worden gelegd (zie ook paragraaf 10). 

Resumerend: naast de verzekeringsgeneeskundige rapportage(s) en de FML worden 
additionele stukken uit EAED geselecteerd als: 

1. dit gelet op de aangevoerde bezwaren noodzakelijk is; 
2. de verzekeringsgeneeskundige rapportage(s) niet alle relevante medische 

gegevens bevat(ten); 
3. de verzekerde of diens gemachtigde vraagt om toezending van additionele stukken 

uit het medisch dossier; 
4. op voorhand te verwachten is dat de rechtbank in een eventuele beroepsprocedure 

zal willen beschikken over additionele stukken uit het medisch dossier. 

1.2 Selectie door of onder verantwoordelijkheid van de VA B&B 
Aan de hand van de medische stukken uit EAED bepaalt de VA B&B of hij de selectie van 
additionele stukken uit het medisch dossier en de koppeling van die stukken aan de 
bezwaarzaak zelf ter hand neemt of dat hij dit kan overlaten aan de juridische behandelaar. 
De selectie van additionele stukken uit EAED door de juridische behandelaar vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van de VA B&B. De verantwoordelijke VA B&B kan de juridische 
behandelaar dienaangaande aanwijzingen geven. Bij de selectie wordt rekening gehouden 
met hetgeen hierboven onder 5.1 is opgemerkt met betrekking tot de op de zaak betrekking 
hebbende stukken. 

Het ligt in de rede dat de VA B&B de stukkenselectie zelf ter hand neemt als sprake is van een 
gecompliceerde medische geschiedenis, van een zeer gevoelige diagnosecode (zoals een HIV-
besmetting) of van meerdere uitgebreide specialistische rapportages. Daarmee wordt 
voorkomen dat de juridische behandelaar kennis neemt van zeer gevoelige informatie, die 
niet relevant is voor de beoordeling in bezwaar. Dat betekent overigens niet dat de VA B&B 
zeer gevoelige informatie die wel relevant is voor de beoordeling buiten de stukkenselectie 
kan laten. Integendeel, ook die stukken zullen voor het digitale bezwaardossier geselecteerd 
moeten worden. Stukken die de VA B&B niet selecteert, omdat ze niet relevant zijn voor de 
beoordeling, blijven in EA onzichtbaar voor de juridische behandelaar. 

Ook als (onbegeleide) inzage van stukken uit het medisch dossier door de betrokkene 
schadelijk zou kunnen zijn voor diens geestelijke of lichamelijke gezondheid, dient de VA B&B 
zelf de additionele stukken uit EAED te selecteren. Zie in dat verband punt 4 van de Regeling 
(Medische bezwaren tegen directe kennisneming door betrokkene). 

Omdat aan de selectie van de op de zaak betrekking hebbende stukken ook juridische 
aspecten kleven, pleegt de VA B&B - als hij zelf de selectie ter hand neemt - overleg met de 
juridische behandelaar over de gemaakte selectie. 

Als de VA B&B de selectie van de op de zaak betrekking hebbende medische stukken uit EAED 
overlaat aan de juridische behandelaar, heeft de juridische behandelaar voor de uitvoering 
van die taak gedurende vier weken toegang tot de medische stukken in EAED. Daarna wordt 
die toegang automatisch geblokkeerd. 

B&B/JKC 	 Regeling B&B medische gegevens (DWBB), 1.0 
B&B/JKC 	 september 2019 



13 
UWV 

1.3 Selectie relevante medische gegevens/stukken uit eigen onderzoek 
De VA B&B bepaalt vanuit zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid wat van hetgeen hem is 
gebleken bij zijn onderzoek relevant is voor de overige functionarissen die bij de behandeling 
van het bezwaar of beroep zijn betrokken, ook met betrekking tot bijvoorbeeld medische 
informatie die de VA B&B zelf heeft opgevraagd. De VA B&B vertrouwt aldus in de vorm van 
zijn rapportage en zijn beschouwing gewogen informatie aan het bezwaardossier toe. 
Hetzelfde geldt in de beroepsfase bij beantwoording van nadere vragen. 

1.4 Selectie stukken ingebracht tijdens bezwaar 
Naast de rapportage(s) van de VA B&B worden in het kader van de bezwaarschriftprocedure 
vaak ook andere stukken gegenereerd die medische gegevens bevatten. Daarbij kan gedacht 
worden aan de bijlage als bedoeld in de artikelen 75e ZW, 88e WAO en 108 Wet WIA (deze 
bijlage bevat de gronden van het bezwaar die betrekking hebben op medische gegevens), 
informatie van de behandelend sector en rapportages van door de verzekerde of de VA B&B 
geraadpleegde deskundigen. Juist omdat deze stukken zijn opgemaakt c.q. ontvangen in het 
kader van de bezwaarschriftprocedure, zullen de daarin vermelde gegevens vrijwel altijd 
relevant zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Dit betekent dat ook deze stukken in het 
algemeen aan het digitale bezwaardossier moeten worden toegevoegd. 

1.5 Selectie stukken voor beroepsdossier 
Na het instellen van beroep wordt het bezwaardossier voortgezet als beroepsdossier. De 
stukken uit het bezwaardossier vormen aldus de basis van het beroepsdossier. 
Als na het instellen van beroep of hoger beroep beoordeeld moet worden of een aanvullende 
selectie van medische stukken uit EAED is aangewezen, bepaalt de VA B&B of hij die 
beoordeling zelf uitvoert of dat dit kan worden overgelaten aan de juridische behandelaar van 
het beroep of hoger beroep. Als de VA B&B deze beoordeling overlaat aan de juridische 
behandelaar, heeft de juridische behandelaar gedurende twee weken toegang tot de medische 
stukken in EAED. Daarna wordt die toegang automatisch geblokkeerd. 

Het beroepsdossier wordt aangevuld met medische stukken die aanvullend uit EAED worden 
geselecteerd, alsook met medische stukken die in het kader van de (hoger) beroepsprocedure 
worden ontvangen en/of opgemaakt. 

2. Bezwaar- en (hoger) beroepsdossier en rechtstreekse toegang 

2.1 Rechtstreekse toegang tot medische stukken in het B&B-dossier 
De juridische behandelaar en de behandelend AD B&B zijn samen met de behandelend VA 
B&B als multidisciplinair team betrokken bij de behandeling van de bezwaarschriftprocedure 
en de (hoger) beroepsprocedure. De juridische behandelaar en de behandelend AD B&B 
moeten uit dien hoofde kennis kunnen nemen van de conclusies, motivering en achtergronden 
van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. 

Het bezwaar- en beroepsdossier zijn daarom toegankelijk voor de functionarissen die als 
behandelaar betrokken zijn bij de bezwaarschriftprocedure of de (hoger) beroepsprocedure. 
Dit betekent dat de medewerker bezwaar, de medewerker beroep of de medewerker hoger 
beroep/JKC, alsook de AD B&B uit hoofde van hun taak kennis mogen nemen van de in het 
bezwaar- of beroepsdossier opgenomen (medische) stukken (een medewerker die een 
behandelaar tijdens de behandeling van de zaak coacht heeft dezelfde rechtstreekse 
toegangsrechten als de behandelaar zelf). Voor de juridische behandelaar wordt dit verder 
uitgewerkt in paragraaf 2.2, voor de AD B&B in paragraaf 2.3. 

Hoewel de juridische behandelaar en de AD B&B niet als een soort rechterhand van de VA 
B&B onder het afgeleide medisch beroepsgeheim werkzaam zijn, krijgen zij in het kader van 
een bezwaarschrift- of beroepsprocedure kennis van stukken met een medische inhoud die als 
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op de zaak betrekking hebbend stuk voor het bezwaar- en/of beroepsdossier zijn 
geselecteerd. Ter onderstreping van het bijzondere karakter van deze stukken en de 
geheimhoudingsplicht die ook op deze medewerkers rust ten aanzien van de inhoud van die 
stukken, ondertekenen zij de 'Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim' (zie hierna 
paragraaf 3). 

Om te voorkomen dat functionarissen die daartoe niet gerechtigd zijn zich (rechtstreeks) 
toegang verschaffen tot medische stukken in EAED of het bezwaar- of beroepsdossier is een 
aantal waarborgen gecreëerd. Verwezen wordt naar paragraaf 3 van deze toelichting. 

Mede in verband met een mogelijke vervolgprocedure houden de behandelaars na afloop van 
de bezwaarschrift- of beroepsprocedure nog gedurende drie maanden toegang tot het 
afgesloten B&B-dossier. 

Als het nodig is om een afgesloten B&B-dossier na afloop van de genoemde drie maanden te 
raadplegen, moet de raadpleger apart motiveren waarom hij zich toegang verschaft tot het 
dossier. Dat hij zich toegang heeft verschaft tot het dossier en de daarvoor gegeven 
motivering worden geregistreerd. De toegang tot het B&B-dossier wordt na 10 uur 
automatisch geblokkeerd. Praktisch betekent dit dat de raadpleger vanaf het moment dat hij 
zich toegang verschaft tot het afgesloten dossier, gedurende de rest van die werkdag toegang 
houdt. Als hij de volgende werkdag opnieuw toegang nodig heeft, moet hij dit opnieuw 
motiveren en wordt dit apart geregistreerd. Op basis van deze registraties wordt achteraf 
gecontroleerd of de raadpleger gerechtigd was zich in het individuele geval (rechtstreeks) 
toegang te verschaffen tot (de medische stukken in) het B&B-dossier. 

2.2 Juridische behandelaar 
De juridische behandelaar is betrokken bij de selectie van medische stukken die aan het B&B-
dossier worden toegevoegd (zie paragraaf 5.2) en neemt uit dien hoofde kennis van (de 
relevante) medische stukken. 
Daarnaast heeft de juridische behandelaar een regierol in de bezwaarschriftprocedure 
respectievelijk de (hoger) beroepsprocedure. De juridische behandelaar formuleert een 
gerichte vraagstelling aan de VA B&B. Hij houdt daarbij rekening met het wettelijk kader, de 
inhoud van de op de zaak betrekking hebbende stukken, de primaire beoordeling door SMZ en 
de grieven die in bezwaar of (hoger) beroep door of namens de belanghebbende naar voren 
zijn gebracht. De juridische behandelaar beoordeelt of het advies van de VA B&B antwoord 
geeft op de gestelde vragen en of het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Voor 
een optimale invulling van deze regierol is het nodig dat de juridische behandelaar kennis 
neemt van alle op de zaak betrekking hebbende stukken, daaronder begrepen de stukken met 
een medische inhoud. 
In gevallen waarin de belanghebbende zich laat bijstaan door een (juridisch) gemachtigde, zal 
ook die gemachtigde (kunnen) beschikken over alle relevante medische stukken. Voor een 
adequate verdediging van het bestreden besluit en daaraan ten grondslag liggende 
motivering, alsook voor een adequate schriftelijke en mondelinge communicatie tussen de 
gemachtigde en de juridische behandelaar (bijvoorbeeld op een (hoor)zitting) is het 
noodzakelijk dat beiden over dezelfde informatie beschikken. Dat geldt in (hoger) 
beroepsprocedures ook voor de schriftelijke en mondelinge communicatie met de 
bestuursrechter. Ook hierom moet de juridische behandelaar kennis kunnen nemen van alle in 
het bezwaar- of beroepsdossier opgenomen medische stukken. 

2.3 Behandelend arbeidsdeskundige B&B 
Op grond van artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt een 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in beginsel gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig 
onderzoek en een arbeidsdeskundig onderzoek. 
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Uit hoofde van zijn (wettelijke) taak bij (de heroverweging van) een arbeidsongeschiktheids-
beoordeling moet de AD B&B kennis kunnen nemen van de conclusies, motivering en 
achtergronden van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Zonder deze informatie kan de 
AD B&B zijn werk niet (goed) doen. 
Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2, van de Gedragscode  SRA moet de arbeidsdeskundige 
bij de afweging van belasting (van de activiteiten) en belastbaarheid (van de cliënt) kunnen 
vaststellen dat hij beschikt over betrouwbare, actuele en verifieerbare (medische) gegevens 
waaruit de (on)mogelijkheden van de cliënt in voldoende mate blijken. 
Het is in dat kader niet voldoende dat de AD B&B zicht heeft op afgeleide informatie. Als de AD 
B&B geen of slechts beperkt zicht heeft op de relevante medische gegevens kan hij geen juist 
oordeel vellen en wordt hij belemmerd in de uitvoering van zijn (wettelijke) taak. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de AD B&B tuchtrechtelijk kan worden aangesproken als zijn 
oordeel is gebaseerd op gebrekkige medische gegevens. 
Voor een optimale uitvoering van zijn (wettelijke) taak is het daarom nodig dat de AD B&B 
kennis neemt van alle op de zaak betrekking hebbende stukken, daaronder begrepen de 
stukken met een medische inhoud. 
Naast de geheimhoudingsplicht, die op grond van artikel 74 Wet SUWI voor alle UWV-
medewerkers geldt, rust op de AD B&B ook de geheimhoudingplicht van artikel 6 van de 
Gedragscode SRA. Op deze geheimhoudingsplicht is de AD B&B tuchtrechtelijk aanspreekbaar. 

Een gemachtigde van een belanghebbende (ex-)werkgever, die zonder toestemming van de 
verzekerde kennis mag nemen van de op de zaak betrekking hebbende medische stukken (zie 
hierna paragraaf 5.4), mag zich in bezwaar- en beroepsprocedures bedienen van 
'hulppersonen', waaronder een arbeidsdeskundige (CRvB d.d. 12 mei 2005, 
ECLI:NL:CRVB:2005:AT5740). Dit betekent dat aan de kant van een belanghebbende 
(ex-)werkgever ook een arbeidsdeskundige kennis zal kunnen nemen van de relevante 
medische stukken. Teneinde het oordeel van de namens de (ex-)werkgever ingeschakelde 
arbeidsdeskundige zo nodig adequaat te kunnen weerleggen, zal ook de AD B&B van UWV van 
die stukken kennis moeten kunnen nemen. 

Voor de goede orde wordt hier nog eens benadrukt, dat de AD B&B geen toegang heeft tot alle 
medische stukken in EAED. Hij heeft uitsluitend toegang tot medische stukken, die zijn 
geselecteerd voor het bezwaar- of beroepsdossier. Dit dossier bevat slechts die medische 
stukken die relevant zijn voor de beoordeling van het voorliggende geschil. 

2.4 Stafverzekeringsarts B&B en medisch adviseur B&B 
Op basis van hun functioneel leiderschap en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit kunnen de 
staf VA B&B en de MA B&B een medisch dossier voor dat doel inzien en gebruiken. 
De staf VA B&B en de MA B&B, die functioneel respectievelijk de VA B&B en de staf VA B&B 
aansturen, zullen in die hoedanigheid in verschillende situaties noodzakelijkerwijs kennis 
moeten kunnen nemen van de inhoud van een medisch dossier (daaronder begrepen een 
bezwaar- of beroepsdossier dat medische stukken bevat). Concrete aanleidingen daartoe zijn 
bijvoorbeeld: 
- kwaliteitsbewaking van het werk van de VA'n; 
- een interventie tot oplossing van concrete problemen bij een beoordeling; 
- beoordeling van de noodzaak tot overdracht van een dossier aan een ander; 
- een functioneringsgesprek met een VA respectievelijk een staf VA; 
- een onderzoek naar de toepassing van standaarden en richtlijnen; 
- de beoordeling van een klacht van een cliënt. 
Ook de staf VA B&B en de MA B&B hebben een medisch beroepsgeheim. Zij kunnen 
informatie uit medische dossiers geanonimiseerd of geaggregeerd aan anderen aanleveren. 

De staf VA B&B en de MA B&B mogen in het kader van onderlinge toetsing, opleiding of 
werkbesprekingen alleen geanonimiseerde casuïstiek als instructie gebruiken. 
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2.5 Staf arbeidsdeskundige B&B en arbeidsdeskundig adviseur B&B 
Op basis van hun functioneel leiderschap en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit kunnen de 
staf AD B&B en de AA B&B een bezwaar- of beroepsdossier voor dat doel inzien en gebruiken. 
De staf AD B&B en de AD B&B, die functioneel respectievelijk de AD B&B en de staf AD B&B 
aansturen, zullen in die hoedanigheid in verschillende situaties noodzakelijkerwijs kennis 
moeten kunnen nemen van de inhoud van een bezwaar- of beroepsdossier dat medische 
stukken bevat. Concrete aanleidingen daartoe zijn bijvoorbeeld: 
- kwaliteitsbewaking van het werk van de AD'n; 
- een interventie tot oplossing van concrete problemen bij een beoordeling; 
- beoordeling van de noodzaak tot overdracht van een dossier aan een ander; 
- een functioneringsgesprek met een AD respectievelijk een staf AD; 
- een onderzoek naar de toepassing van standaarden en richtlijnen; 
- de beoordeling van een klacht van een cliënt. 
Naast de geheimhoudingsplicht van artikel 74 Wet SUWI, rust ook op de staf AD B&B en de 
AA B&B de geheimhoudingplicht van artikel 6 van de Gedragscode SRA. Op deze 
geheimhoudingsplicht zijn ook de staf AD B&B en de AA B&B tuchtrechtelijk aanspreekbaar. 

De staf AD B&B en de AA B&B mogen in het kader van onderlinge toetsing, opleiding of 
werkbesprekingen alleen geanonimiseerde casuïstiek als instructie gebruiken. 

2.6 Stafjurist B&B 
De stafjurist B&B verricht zijn werkzaamheden vanuit verschillende rollen. Vanuit zijn 
kwaliteitsrol, zijn leercirkelrol, alsook vanuit zijn rol bij de behandeling van klachten en 
andere meldingen van klanten, heeft de stafjurist recht op inzage van bezwaar- en 
beroepsdossiers, met inbegrip van de daarin opgenomen stukken die medische gegevens 
bevatten, voor zover dit althans noodzakelijk is in het kader van de taakuitoefening op dat 
moment. Zo zal de stafjurist B&B in het kader van kwaliteitsbevordering en kwaliteitscontrole 
moeten kunnen beoordelen of de juridische behandelaar ten behoeve van de VA B&B een 
goede, gerichte vraagstelling heeft opgesteld. In het kader van de leercirkel kan toegang 
nodig zijn bij gerichte onderzoeken - al dan niet naar aanleiding van signalen van SMZ - naar 
bijvoorbeeld (de juridische aspecten van) de 'motivering duurzaamheid'. 

De stafjurist B&B moet apart motiveren waarom hij zich toegang verschaft tot het bezwaar- of 
beroepsdossier. Dat hij zich toegang heeft verschaft tot het dossier en de daarvoor gegeven 
motivering worden geregistreerd. Op basis van die registratie kan achteraf worden 
gecontroleerd of de stafjurist B&B gerechtigd was zich in het individuele geval (rechtstreeks) 
toegang te verschaffen tot het bezwaar- of beroepsdossier. 
Voor de stafjurist B&B wordt de toegang tot (de medische stukken uit) het bewaar- of 
beroepsdossier na 10 uur automatisch geblokkeerd. Praktisch betekent dit dat zij vanaf het 
moment dat zij zich toegang hebben verschaft tot het dossier, gedurende de rest van die 
werkdag toegang houden. Als zij de volgende werkdag opnieuw toegang nodig hebben, 
moeten zij dit opnieuw motiveren en wordt dit apart geregistreerd. 

2.7 Districtsmanagers en managers B&B 
Districtsmanagers en managers B&B hebben geen toegang tot (de medische stukken in) het 
B&B-dossier. 

3. Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim 

Medewerkers met afgeleid beroepsgeheim ondertekenen de 'Verklaring omgaan met het 
medisch beroepsgeheim'. Dit zijn in elk geval de administratief medewerkers, die de VA'n B&B 
ondersteunen in hun werk, en de medisch secretaresses, die werkzaam zijn voor de VA B&B. 
Daarnaast tekenen ook de medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van een 
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bezwaarschrift of een ingesteld beroep of hoger beroep deze verklaring. Zij nemen immers via 
het bezwaar- en beroepsdossier kennis van stukken met een medische inhoud die van belang 
zijn voor de zaak. 

Een model voor de te tekenen verklaring is als bijlage bij deze regeling gevoegd. Het 
management van de afdeling B&B ziet er op toe dat de medewerkers met afgeleid 
beroepsgeheim en de medewerkers die een bezwaar of beroep behandelen, deze verklaring 
ondertekenen. De getekende verklaring wordt toegevoegd aan het personeelsdossier van de 
betreffende medewerker. 

4. Medische bezwaren tegen directe kennisname door betrokkene 

Artikel 7:456 BW beheerst de inzage in medische stukken door de betrokkene. Deze inzage 
kan jegens betrokkene niet worden beperkt met argumenten betreffende mogelijke schade 
aan de gezondheid. Gelet op de wetsgeschiedenis geldt de zogenoemde "medische exceptie" 
bij de informatieplicht van de arts niet bij gebruikmaking van het inzagerecht. Wel heeft de 
arts zich altijd als een goed hulpverlener te gedragen. In dat kader kan op hem de zorgplicht 
rusten de inzage te begeleiden of te doen begeleiden indien hij meent dat onverhoedse 
kennisname van gegevens door de betrokkene nadelig zou kunnen zijn voor diens 
gezondheid. 

Als onbegeleide inzage tijdens de bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure in bepaalde 
medische stukken door de betrokkene naar het oordeel van de VA SMZ en/of de VA B&B 
vanuit gezondheidsoogpunt ongewenst is, kan de VA B&B besluiten die stukken te 
verstrekken aan een gemachtigde van de betrokkene die advocaat is of arts met het verzoek 
de inzage van de stukken door de betrokken te begeleiden. Als de betrokkene geen 
gemachtigde heeft die advocaat is of arts, kan de VA B&B besluiten de inzage op kantoor of 
thuis bij betrokkene onder zijn begeleiding te doen plaatsvinden. 

5. Verstrekken medische stukken aan andere belanghebbenden of hun gemachtigden 

5.1 Werkgever belanghebbende 
In veel gevallen moet naast de verzekerde ook diens (ex-)werkgever worden aangemerkt als 
belanghebbende bij besluiten die betrekking hebben op de aanspraken van de verzekerde. 

De (ex-)werkgever kan ook bezwaar maken tegen besluiten waarbij hij belanghebbende is. 
De op de zaak betrekking hebbende stukken zullen volgens de normale bestuursrechtelijke 
regels in dat geval op verzoek aan de (ex-)werkgever moeten worden toegezonden en 
voorafgaand aan het horen (ook) voor hem ter inzage kunnen worden gelegd. 
Hetzelfde geldt als de belanghebbende (ex-)werkgever niet zelf bezwaar heeft gemaakt, maar 
wel betrokken is bij de behandeling van het bezwaar van de verzekerde. 

In verband met het recht op bescherming van de privacy van de verzekerde geldt evenwel 
ten aanzien van het ter inzage geven van stukken met een medische inhoud de zogenoemde 
medische beschikkingenregeling van de ZW, de WAO en de Wet WIA. 

5.2 Medische beschikkingenregeling 
Bij het ter inzage geven van stukken met een medische inhoud moet rekening gehouden 
worden met het bepaalde in de artikelen 75 e.v. ZW, 88 e.v. WAO en 103 e.v. Wet WIA (de 
medische beschikkingenregeling). 
Deze artikelen zijn van toepassing als het bezwaar betrekking heeft op een medische 
beschikking. Onder medische beschikking wordt verstaan: een beschikking, waaraan een 
beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt (artikelen 75, onder a, ZW, 88, onder 
a, WAO en 103, onder a, Wet WIA). 

B&B/JKC 	 Regeling B&B medische gegevens (DWBB), 1.0 
, B&B/JKC 	 september 2019 



18 

Op grond van de medische beschikkingenregeling heeft de werkgever slechts recht op inzage 
in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, indien 
de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien bedoelde toestemming 
niet is gegeven, is de inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische 
gegevens bevatten voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever, die advocaat of 
arts is, dan wel daarvoor van het UWV bijzondere toestemming heeft gekregen of - als de 
werkgever in het kader van de ZW eigenrisicodrager is - aan zijn bedrijfsarts of arbodienst 
(artikelen 75b ZW, 88b WAO en 105 Wet WIA). 

De motivering van een medische beschikking, voor zover betrekking hebbend op medische 
gegevens, wordt in een aparte bijlage vermeld. Als de werknemer geen toestemming geeft 
voor verstrekking van de medische bijlage aan de werkgever, wordt de bijlage niet aan de 
werkgever verstrekt (artikelen 75c ZW, 88c WAO en 106 Wet WIA). 

5.3 Invulling toestemmingsvereiste door B&B 
De werknemer moet altijd eerst zelf kennis hebben kunnen nemen van de op de zaak 
betrekking hebbende medische stukken voordat deze stukken op basis van een door hem 
gegeven toestemming aan de werkgever worden verstrekt. De medische stukken worden 
daarom altijd eerst aan de werknemer gestuurd of voor de werknemer ter inzage gelegd. 
Dit geldt niet alleen voor de medische stukken die bij aanvang van de bezwaarschrift-
procedure uit EAED worden geselecteerd, maar ook voor medische stukken die tijdens de 
bezwaarschriftprocedure worden ontvangen of opgemaakt en voor de medische bijlage(n) bij 
de beslissing op bezwaar. 
Als de (ex-)werkgever bezwaar maakt, wordt de verzekerde bij aanvang van de procedure 
eerst gevraagd of hij ongezien toestemming weigert of dat hij de medische stukken wil zien 
voordat hij al dan niet toestemming geeft voor verstrekking daarvan aan de werkgever. 

Bij het organiseren van een hoorzitting wordt aan de werknemer apart toestemming gevraagd 
voor aanwezigheid van de werkgever bij het medische gedeelte daarvan. 

NB 
Hoewel de verzekeringsgeneeskundige rapportage(s) en de FML in het verleden (ook) waren opgenomen 
in het papieren claimdossier, moeten deze stukken voor de toepassing van de medische beschikkingen-
regeling worden aangemerkt als stukken die medische gegevens bevatten. (Ook) deze stukken mogen 
alleen met schriftelijke toestemming van de werknemer aan de werkgever worden verstrekt. Deze 
stukken zijn in EAED als zogenoemde semi-medische stukken opgeslagen. Daardoor zijn deze stukken in 
EAED ook toegankelijk voor arbeidsdeskundigen. 

5.4 Verstrekken medische stukken aan gemachtigde van werkgever 
Heeft de werknemer geen toestemming gegeven voor het verstrekken van medische 
gegevens aan de werkgever, dan worden de medische stukken uitsluitend verstrekt aan een 
gemachtigde van de werkgever, die advocaat of arts is, dan wel daarvoor van het UWV 
bijzondere toestemming heeft gekregen of - als de werkgever in het kader van de ZW 
eigenrisicodrager is - aan zijn bedrijfsarts of arbodienst. Daarvoor is geen toestemming van 
de werknemer vereist. 

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle heeft in een uitspraak van  
1 februari 2007 geoordeeld dat voor een arts, die optreedt als arts-gemachtigde van de 
werkgever, bijzondere omstandigheden daargelaten, geen rol als bedrijfsarts van de 
betreffende werkgever en werknemer meer kan zijn weggelegd, niet ervoor en niet erna. 
Uit deze uitspraak volgt dat een gemachtigde van de werkgever die arts is, niet tevens mag 
optreden als bedrijfsarts van de betreffende werknemer en werkgever, in die zin dat hij de 
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begeleiding van de werknemer heeft verzorgd of gaat verzorgen. Dit geldt ook voor de 
bedrijfsarts van de eigenrisicodrager ZW. 

De hierboven bedoelde bijzondere toestemming wordt alleen gegeven aan professionele 
rechtshulpverleners, die de door UWV opgestelde verklaring 'Zorgvuldige omgang met 
bijzondere persoonsgegevens' hebben ondertekend en jegens welke volgens UWV geen 
contra-indicaties bestaan. 

In de verklaring 'Zorgvuldige omgang met bijzondere persoonsgegevens' garandeert de 
gemachtigde dat de verstrekte gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor degenen voor wie 
de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun werkzaamheden, dat UWV tijdig 
op de hoogte is wie de stukken in behandeling gaat nemen, zodat de stukken gericht 
toegezonden kunnen worden, dat de verstrekte gegevens niet voor een ander doel gebruikt 
worden dan waarvoor ze verstrekt zijn, dat de gegevens niet langer bewaard worden dan 
noodzakelijk en dat de gemachtigde zich er van bewust is dat oneigenlijk gebruik van de 
verstrekte gegevens strafbaar kan zijn. 

De stukken met een medische inhoud moeten bij toezending aan een gemachtigde van de 
werkgever op een zodanige wijze worden gemarkeerd, dat zij duidelijk te onderscheiden zijn 
van de andere stukken en bovendien voor de gemachtigde duidelijk is dat het om stukken 
gaat met een medische inhoud. Dat gebeurt bijvoorbeeld door deze stukken bij het printen te 
voorzien van een 'medisch watermerk'. 

Als de medische stukken worden verstrekt aan een gemachtigde van de werkgever, die 
advocaat of arts is dan wel van UWV bijzondere toestemming heeft gekregen, wordt de 
werknemer daarover geïnformeerd. 

5.5 Vertrekken medische stukken aan (gemachtigden van) andere belanghebbenden in 
bezwaar 
Niet alleen werkgevers, maar ook garantstellers van eigenrisicodragers en gemeenten kunnen 
belanghebbende zijn bij besluiten van UWV waaraan een beoordeling van medische gegevens 
ten grondslag ligt. 

Garantstellers ERD WGA 
Onder bepaalde voorwaarden kan een garantsteller van een werkgever, die eigenrisicodrager 
is voor WGA-uitkeringen, belanghebbende zijn bij een beschikking over de WIA-uitkering van 
een werknemer.6  Die beschikking kan mede gebaseerd zijn op een beoordeling van medische 
gegevens. 

Gemeenten (indicatie banenafspraak en indicatie ernstige scholingsbelemmeringen)' 
In het kader van de Participatiewet heeft de gemeente tot taak personen, die tot de 
gemeentelijke doelgroep behoren, te ondersteunen bij arbeidsinschakeling. 
Op verzoek van de gemeente of op verzoek van een persoon, die tot de gemeentelijke 
doelgroep behoort, beoordeelt UWV of die persoon in staat is het wettelijk minimumloon te 
verdienen (beoordeling indicatie banenafspraak).8  

6  CRvB d.d. 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655  
Het gaat hier om de verstrekking van gegevens aan de gemeente als belanghebbende bij een besluit van 

UWV. Het gaat hier niet om de verstrekking van gegevens in het kader van een advies aan de gemeente als 
beslissingsbevoegd bestuursorgaan. Daarover gaat paragraaf 7.3. 
8  Artikel 3.5 Besluit SUWI  
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Ook beoordeelt UWV op verzoek van de gemeente of van een persoon, die tot de 
gemeentelijke doelgroep behoort, of die persoon in aanmerking komt voor een indicatie 
ernstige scholingsbelemmeringen.9  
De besluiten die UWV op de hier bedoelde verzoeken neemt zijn mede gebaseerd op een 
beoordeling van medische gegevens. Zowel de gemeente als de betrokken persoon zijn 
belanghebbende bij deze besluiten. 

Omdat de in paragraaf 5.2 bedoelde medische beschikkingenregeling alleen van toepassing is 
op belanghebbende werkgevers en niet op andere (derde-)belanghebbenden, ontbreekt een 
solide wettelijke grondslag voor het verstrekken van medische gegevens aan (gemachtigden 
van) belanghebbende garantstellers en belanghebbende gemeenten. De medische 
beschikkingenregeling is bovendien niet van toepassing op de beschikking indicatie 
banenafspraak en de beschikking indicatie ernstige scholingsbelemmeringen, omdat deze 
beschikkingen hun grondslag niet vinden in de ZW, de WAO of de Wet WIA. 

B&B verstrekt de op de zaak betrekking hebbende medische stukken daarom niet aan 
belanghebbende garantstellers en belanghebbende gemeenten en evenmin aan hun 
gemachtigden. 

5.6 Vertrekken medische stukken aan (gemachtigden van) andere belanghebbenden in 
(hoger) beroep 
De in paragraaf 9.2 bedoelde medische beschikkingenregeling is niet van toepassing op 
procedures bij de bestuursrechter. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet WIA10  blijkt dat 
in beroepsprocedures uitsluitend de regeling van artikel 8:32, lid 2, Awb geldt. 

Als kennisneming van medische stukken door een werkgever of andere belanghebbende de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene onevenredig zou schaden, kan de bestuursrechter 
op grond van genoemd artikel bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een 
gemachtigde van de werkgever of andere belanghebbende, die advocaat of arts is dan wel 
daarvoor van de bestuursrechter bijzondere toestemming heeft gekregen. 

6. Overleggen van stukken aan de rechtbank 

Als een belanghebbende beroep instelt tegen een beslissing op bezwaar, moeten op grond 
van het bepaalde in artikel 8:42, lid 1, Awb de op de zaak betrekking hebbende stukken aan 
de rechtbank worden overgelegd. Als de rechtbank vraagt om overlegging van stukken die 
niet reeds spontaan zijn overgelegd, is UWV op grond van het bepaalde in artikel 8:45, lid 2,  
Awb verplicht aan dat verzoek te voldoen. 

Uitgangspunt is, dat de stukken die in het kader van de bezwaarschriftprocedure aan de 
belanghebbende(n) zijn toegezonden of voor belanghebbende(n) ter inzage zijn gelegd, in 
beroep spontaan aan de rechtbank worden overgelegd. 

Als het beroep betrekking heeft op een besluit waaraan een beoordeling van medische 
gegevens ten grondslag ligt, worden in ieder geval de verzekeringsgeneeskundige 
rapportage(s), daaronder begrepen de rapportage(s) van de VA B&B en de FML spontaan aan 
de rechtbank overgelegd. Als in het kader van de bezwaarschriftprocedure naast deze 
stukken, additionele medische stukken uit EAED zijn geselecteerd, worden ook deze stukken 
spontaan aan de rechtbank overgelegd. Hetzelfde geldt voor andere medische stukken die 

9  Artikel la Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen  
10 ---K,  I 	2004-2005, 30 034, nr. 3, p. 213/214. 
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tijdens de bezwaarschriftprocedure zijn ontvangen en/of opgemaakt en aan het 
bezwaardossier zijn toegevoegd. 

Bij het overleggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank moet 
voor de rechtbank duidelijk zijn welke stukken door UWV zijn aangemerkt als stukken die 
medische gegevens bevatten. Dat wordt bijvoorbeeld bereikt door deze stukken bij het 
printen te voorzien van een 'medisch watermerk'). 

Als duidelijk is dat een rechtbank standaard vraagt om overlegging van additionele stukken 
uit EAED, zal daar reeds bij de stukkenselectie in het kader van de bezwaarschriftprocedure 
rekening mee moeten worden gehouden. Aan de toelichting op artikel 7:4 Awb wordt in dat 
verband de volgende passage ontleend: 

Ongewenst is ook de situatie, dat pas in een latere fase (bijvoorbeeld bij de administratieve rechter) 
een belanghebbende kennis kan nemen van stukken die voor hem in een eerdere fase ontoegankelijk 
waren. De consequentie daarvan zou immers kunnen zijn dat geschilpunten die in de bezwaarfase 
definitief beslist hadden kunnen worden indien alle stukken bekend waren geweest, zonder voldoende 
noodzaak tot een procedure voor de administratieve rechter leiden. 
In beginsel dient het bestuursorgaan daarom rapporten, adviezen en beleidsnota's, die aan de 
beroepsinstantie plegen te worden toegezonden, ook reeds in de bezwaarschriftprocedure voor 
belanghebbenden ter inzage te leggen. De bepaling eist derhalve niet meer, dan dat de stukken die de 
belanghebbende in een eventuele procedure voor de rechter toch al zou kunnen inzien, reeds in de 
bezwaarschriftprocedure voor hem ter kennisneming beschikbaar zijn." 

In gevallen waarin op voorhand te verwachten is dat de rechtbank in een eventuele 
beroepsprocedure zal vragen om overlegging van additionele stukken uit EAED, zullen die 
stukken derhalve reeds in de bezwaarfase moeten worden geselecteerd en aan 
belanghebbende(n) moeten worden toegezonden of voor hem ter inzage moeten worden 
gelegd (zie paragraaf 5.1). 

7. Verstrekken medische gegevens aan andere instanties 

7.1 Vergewisplicht en verplichting om stukken ter inzage te leggen 
UWV verricht ook voor andere bestuursorganen sociaal-medische beoordelingen. Als bezwaar 
wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen een besluit van het andere bestuursorgaan, 
adviseert UWV op verzoek van dat bestuursorgaan over de sociaal-medische aspecten van het 
bezwaar of (hoger) beroep. Deze adviestaak is belegd bij de VA B&B. 
Als het andere bestuursorgaan zijn besluit baseert op het advies van UWV moet hij zich ervan 
vergewissen dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is komen. Deze zogenoemde 
vergewisplicht geldt niet alleen als de advisering door UWV wettelijk is geregeld, maar ook bij 
niet wettelijk geregelde advisering» 

Als bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit van het andere bestuursorgaan, moet dat 
bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord voordat hij op 
het bezwaar beslist (artikel 7 : 2 Awb). Op grond van artikel 7:4, lid 2, Awb moet de gemeente 
het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan 
het horen ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage leggen. Belanghebbenden 
kunnen op grond van artikel 7:4, lid 4, Awb tegen vergoeding van ten hoogste de kosten 
afschriften krijgen van deze stukken. 

Gelet op de verplichting van het andere bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat het 
advies van UWV op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en de verplichting om de op de 
zaak betrekking hebbende stukken in het kader van de bezwaarschriftprocedure voor 
belanghebbenden ter inzage te leggen, zal UWV zijn advies en de daaraan ten grondslag 

" Voor de wettelijk geregelde advisering vloeit de vergewisplicht voort uit artikel 3:5 en artikel 3:9 Awb. Dat de 
vergewisplicht ook geldt bij niet wettelijk geregelde advisering blijkt uit de uitspraak van de CRvB van 
17 januari 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV1015  
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liggende gegevens aan het andere bestuursorgaan moeten verstrekken. Dat geldt ook voor 
(medische) gegevens die vallen onder het beroepsgeheim van de VA. 

7.2 Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
De SVB en UWV zijn overeengekomen dat UWV voor de SVB sociaal-medische beoordelingen 
uitvoert in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). 

Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen een besluit van de SVB en dat 
bezwaar of beroep heeft (mede) betrekking op een door UWV uitgevoerde sociaal-medische 
beoordeling, adviseert de VA B&B op verzoek van de SVB (zo nodig na overleg met de AD 
B&B) over de sociaal-medische aspecten van het bezwaar of beroep. 

De behandelend VA B&B neemt contact op met de juridische behandelaar van de SVB om af 
te stemmen wat de noodzakelijke activiteiten in de zaak zijn. 

De stukken die naar aanleiding van de procedure naar de SVB worden gestuurd, worden in 
een envelop gevoegd die persoonlijk gericht is aan de SVB-medewerker die vanuit de 
procedure om deze stukken heeft gevraagd. Medische gegevens worden in een afgesloten 
envelop gevoegd, waarop 'Medisch geheim' wordt vermeld. Deze envelop wordt meegestuurd 
in de envelop met de overige stukken. 

7.3 Gemeenten" 
In het kader van de Participatiewet adviseert UWV aan gemeenten. UWV adviseert zowel in 
het kader van wettelijke diensten (het advies indicatie beschut werken en het advies 
medische urenbeperking), als in het kader van niet-wettelijke diensten (zoals het 
participatieadvies en de loonwaardebepaling). 

Als de gemeente aan UWV vraagt om in een bezwaarschrift- of (hoger) beroepsprocedure van 
de gemeente te adviseren, brengt de VA B&B een advies uit. De VA B&B rapporteert gericht. 
Geeft de medewerker van de gemeente aan meer informatie nodig te hebben, bijvoorbeeld 
om zich er van te vergewissen dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen, dan overlegt 
de VA B&B met deze medewerker om na te gaan om welke extra informatie het gaat, waarom 
die gegevens noodzakelijk zijn voor die medewerker en geeft indien nodig proportioneel extra 
informatie. 

Anders dan met de SVB heeft UWV geen afspraken gemaakt met individuele gemeenten over 
de verstrekking van de op de zaak betrekking hebbende medische stukken. Daarom worden 
deze afspraken per keer gemaakt.13  

8. Verantwoordelijkheid naleving Regeling 

De administratieve verwerking van stukken die medische gegevens bevatten dient zoveel 
mogelijk plaats te vinden binnen de functionele eenheid waartoe de verantwoordelijke arts 
behoort. Als bepaalde onderdelen van de administratieve verwerking echter worden 
uitbesteed aan een andere eenheid (bijvoorbeeld een centrale kopieer- of printafdeling), moet 
het management van de afdeling B&B ervoor zorgdragen dat voldoende is gewaarborgd dat 
ook de medewerkers van die andere eenheid het beroepsgeheim respecteren. Daartoe is 

12  In deze paragraaf gaat het om de verstrekking van gegevens aan de gemeente als beslissingsbevoegd 
bestuursorgaan en niet om de verstrekking aan de gemeente als belanghebbende bij een besluit van UWV. 
Daarover gaat paragraaf 5.5. 
13  Zolang de gemeente geen bezwaaradvies aan UWV vraagt, is het aan SMZ om desgevraagd de op de zaak 
betrekking hebbende (medische) stukken aan de gemeente te verstrekken. B&B komt pas in beeld als de 
gemeente ook een bezwaaradvies aan UWV vraagt. 
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UWV 

nodig dat ook die medewerkers, althans voor zover zij worden belast met bedoelde 
administratieve verwerking, een 'Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim' 
ondertekenen. 

Bijlage: Verklaring omgaan met het medisch beroepsgeheim 
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VERKLARING OMGAAN MET HET MEDISCH BEROEPSGEHEIM  

Ondergetekende: 

Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Geboortedatum: 

Afdeling: 
Functie: 

is in het kader van de behandeling van bezwaarschrift- en/of beroepsprocedures werkzaam met de 
verzekeringsarts bezwaar en beroep voor bovengenoemde afdeling. 

Voor de administratief medewerker en medisch secretaresse betekent dit dat zijn/haar 
werkzaamheden in dat kader onder het afgeleid medisch beroepsgeheim van deze arts(en) valt. 
Voor de overige medewerkers van B&B geldt dat zij niet onder het afgeleid medisch beroepsgeheim 
vallen, maar dat zij zich voor het overige conformeren aan deze verklaring. 

Het beroepsgeheim is een recht van de patiënt. De arts heeft de plicht om geheimhouding te 
betrachten ten aanzien van alles wat door de patiënt aan de arts bij de uitoefening van zijn beroep 
is toevertrouwd. De arts heeft een zwijgplicht en deze plicht geldt ook voor de persoon die onder 
het afgeleide beroepsgeheim werkzaam is. 

Ondergetekende verplicht zich in dit kader volledig te zwijgen over al hetgeen hij/zij in het kader 
van zijn/haar functie, ter ondersteuning van de arts, aan medische gegevens of andere gegevens, 
die vallen onder het beroepsgeheim, waarneemt. Ondergetekende verplicht zich ervoor zorg te 
dragen dat deze gegevens niet in onbevoegde handen komen, verloren raken of uit 
onachtzaamheid openbaar worden. 

Ondergetekende verklaart in dit kader voorts de regels na te komen die zijn neergelegd in de UWV-
regeling beheer en verkeer van medische gegevens in bezwaar en beroep. 

Ondergetekende realiseert zich dat het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot 
tuchtrechtelijke consequenties voor de arts waarvoor wordt gewerkt en arbeidsrechtelijke 
consequenties voor ondergetekende zelf. 

Plaats: 	 Datum: 

Handtekening: 
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