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De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende het overmaken door een arts
van niet-medische gegevens aan de werkgever die hij/zij heeft verzameld tijdens de
uitoefening van de functie van controlearts.

Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 21 februari 2009 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw schrijven van 30 januari 2008 betreffende het overmaken van nietmedische gegevens aan de werkgever, verzameld tijdens de uitoefening van de functie
van controlearts.
Artikel 31, § 3, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de controlearts nagaat of de werknemer werkelijk
arbeidsongeschikt is en dat hij de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid
en, in voorkomend geval, de andere medische gegevens voor zover die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van de bepalingen van deze wet verifieert; alle andere
vaststellingen blijven gedekt door het beroepsgeheim.
Het onderlijnde woord “blijven” betekent dat een controlearts gebonden is door het
beroepsgeheim zoals een arts met een curatieve taak, maar de wet op de
controlegeneeskunde heeft hierop enkele uitzonderingen aangebracht.
De taak van de controlearts is wettelijk beperkt tot de medische vaststellingen binnen
het kader van de arbeidsovereenkomstenwet (zij vermeldt ondermeer de al dan niet
arbeidsongeschiktheid en de duur ervan).
De diagnose mag door de controlearts nooit meegedeeld worden aan de werkgever.
De medische reden van arbeidsongeschiktheid valt onder het beroepsgeheim.
Krachtens artikel 128, § 1, van de Code van geneeskundige plichtenleer mag de arts
die door een werkgever, een verzekeringsinstelling of een andere instelling met een
controleonderzoek wordt belast, aan zijn niet-medische opdrachtgevers of aan derden
de medische redenen die aan de basis liggen van zijn besluiten, niet bekend maken.
Feitelijke gegevens zijn niet-medische gegevens die aldus volgens de wet betreffende
de arbeidsovereenkomsten ´andere vaststellingen` zijn en dus onder het
beroepsgeheim vallen.
Bijgevolg handhaaft de Nationale Raad het standpunt dat het noch wettelijk noch
deontologisch kan dat de controlearts feitelijke, niet-medische gegevens en/of de

medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid bekendmaakt aan de werkgever. Dit
sluit niet uit dat de controlearts bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid rekening
zou houden met door hem vastgestelde feitelijke, niet-medische gegevens en dat hij
die gegevens zou kenbaar maken aan de behandelende arts met wie hij overleg moet
plegen alvorens zijn beslissing te nemen.

