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Jaarverslag CKA 2019
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen: 
wat hebben we in 2019 gedaan? 

https://www.ser.nl/aanstellingskeuringen

Wie solliciteert, kan vragen over de 
gezondheid krijgen. En wie een vacature 
vervuld wil hebben, wil weten of de 
sollicitant geschikt is. Dat kan met een 
aanstellingskeuring. Er zijn strenge 
regels voor keuringen. Die staan in de 
Wet op de medische keuringen.

Een nieuwe baan? 

Zomaar keuren
mag niet!

De Commissie Klachtenbehandeling 
Aanstellingskeuringen (CKA) geeft 
informatie en behandelt klachten van 
sollicitanten, werkgevers, bedrijfsartsen 
en or’s. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008819/2020-01-01

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
over-commissie

http://www.ser.nl
https://www.ser.nl/aanstellingskeuringen
https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/over-commissie
https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen


Klachten

n Er zijn zes klachten ingediend. Twee 
zijn behandeld en beoordeeld, vier 
klachten worden in 2020 afgerond. 

n De oordelen van de CKA staan op  
de website.

Adviezen
n Er is 41 keer gevraagd om advies: 

26 keer schriftelijk en 15 keer 
telefonisch.

n Vragen kwamen vooral van  
sollicitanten, werkgevers,  
bedrijfsartsen en hr-medewerkers.

n Vragen kwamen uit de publieke 
sector (onder andere defensie, douane,  
politie, zorg) en uit de private sector  
(onder andere bouw, farmacie, luchtvaart).

n In 4 gevallen is doorverwezen naar 
een bedrijfsarts of juridisch adviseur. 

n De meest gestelde vragen staan hier:  

Selecteren op psychische  
gezondheidsrisico’s

n Ook in psychologische assessments 
kunnen gezondheidsvragen voorkomen 

n Er is overleg geweest met het 
Nederlands Instituut van Psychologen 
(NIP) over de wenselijkheid van een 
handreiking voor psychologen. 

n In oordeel 2019-01 staat wat de CKA 
vindt van vragen over medicijngebruik 
tijdens een psychologisch onderzoek.

Leidraad Aanstellings- 
keuringen

n De Leidraad Aanstellingskeuringen is 
geheel vernieuwd en wordt in de loop 
van 2020 gepubliceerd. 

n De Leidraad bevat informatie voor 
werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen 
en psychologen, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en or’s.
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https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
publicaties/trefwoorden

https://www.ser.nl/nl/thema/ 
aanstellingskeuringen/veelgestelde-vragen

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/ 
psychische-gezondheidsrisico

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/
oordelen/2019-01.pdf

https://www.ser.nl/nl/thema/
aanstellingskeuringen/veelgestelde-vragen
https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
psychische-gezondheidsrisico
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/oordelen/2019-01.pdf


Rechten van keurlingen

n Aanstellingskeuringen mogen alleen 
onder strenge voorwaarden worden 
gedaan.

 

n De rechten van degene die gekeurd 
wordt, staan in een handig overzicht.

Communicatie

n De website is geheel vernieuwd.

 

n Via Linkedin campagnes zijn diverse 
doelgroepen benaderd met specifieke 
informatie. 

n Via social media is aandacht gevraagd 
voor het werk van de CKA.

n Tijdens het Open Huis van de SER op  
10 oktober 2019 was de CKA aanwezig. 
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https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/
docs/rechten-van-keurlingen.pdf

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
regels-aanstellingskeuringen

n Er zijn gesprekken gevoerd met het  
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW), het College  
voor de Rechten van de Mens (CRvM), 
MIND (www.WijZijnMIND.nl), Samen Sterk  
tegen Stigma, de Nederlandse Vereniging 
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB) en Ieder(in). Met deze stakeholders 
is informatie en expertise gedeeld over 
voorlichting aan doelgroepen en overlegd 
over nadere samenwerking.

 

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen
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