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DEEL 1
ER ZIJN WETTELIJKE BEPALINGEN: 
DE PRIVACYWETGEVING, DE CODEX 
WELZIJN OP HET WERK EN DE WET 
MAHOUX

A. De privacywetgeving

Het uitvoeren van een test komt in 
conflict met het recht op privacy. Een 
inperking van de levenssfeer is pas 
mogelijk als voldaan wordt aan volgende 
principes:
• het legaliteitsbeginsel: een inmen-

ging in het privéleven moet een “wet” 
volgen. In de praktijk betekent dit 
dat het gebruik van tests voldoende 
precieze en duidelijke regels en 
voorwaarden moet volgen. Een perso-
neelslid moet op elk ogenblik weten 
waaraan hij zich al dan niet mag ver-
wachten wat het testen betreft. De 
mogelijkheid tot testen moet opgeno-
men zijn in het arbeidsreglement.

• het finaliteitsbeginsel: de test moet 
een legitiem doel nastreven. Enkel 
een nobel doel heiligt de middelen. 
“De tests kunnen enkel afgenomen 
worden wanneer de veiligheid van de 
betrokkene en andere personeelsle-
den in het gedrang is”. 

• het proportionaliteitsbeginsel: de 
maatregel moet in verhouding staan 
tot het preventieve doel. Het testen 
mag enkel gebeuren wanneer andere, 
minder ingrijpende maatregelen niet 
volstaan om de veiligheid van de an-
dere personeelsleden te garanderen. 
Dus als blijkt dat sociale distancing, 
de strikte handhygiëne … niet tot 
een gewenste situatie leiden, dan 
pas komen tests in het vizier. En een 
directie mag het testresultaat niet 
aanwenden voor andere doelen.

In onderwijs testen op 
COVID-19? Mag dat?

Het is interessant voor onderwijsinstellingen om van elk personeelslid te weten of hij/zij al dan niet ziek 
is aan corona, of immuun is aan corona. Op het eerste gezicht zou een directie dat toch mogen bevragen. 
Vanuit de Codex Welzijn op het werk, Boek VII, moet een werkgever toch alle werknemers beschermen 
tegen biologische agentia’s waartoe we het COVID-19 virus rekenen? Een directie moet toch een 
risicoanalyse kunnen maken, zich een beeld vormen over de gezondheid van haar personeel. Waarom zou 
een directie dan niet mogen testen? 

• het transparantiebeginsel: iedereen 
moet goed op de hoogte zijn van het 
ganse opzet (het wat, waar, wanneer, 
waarom en hoe) van het gebruik van 
de tests. De directie moet dan ook de 
nodige informatie aan het personeel 
verstrekken en zeker met het Comité1 
overleggen, zodat iedereen weet hoe 
sterk een maatregel in de persoon-
lijke levenssfeer ingrijpt.

De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG)2 bevestigt deze boven-
staande beginselen. Ze legt daarenboven 
bijkomende voorwaarden op aangaande 
de verwerking van de bekomen testge-
gevens.3 De verwerking van gegevens 
kan op basis van het principe dat de ge-
zondheid van de betrokkene en de an-
dere personen moet beschermd worden. 
(AVG, artikel 6.1, d). Deze bepaling biedt 
voldoende rechtsgrond voor het nemen 
van de nodige preventiemaatregelen.  
Ook is enkel de arbeidsarts bevoegd voor 
de beoordeling van de risico’s, het infor-
meren van de werkgever en de personen 
die in contact kwamen met de besmette 
persoon. Een werkgever heeft geen in-
zage in de individuele testresultaten.

B. De Codex welzijn op het werk 
stelt de regels ook vast

Wanneer een directie vaststelt dat de 
toestand van een personeelslid de ri-
sico’s van het werk verhoogt, dan moet 
de arbeidsarts verwittigd worden. De 
arbeidsarts beoordeelt onafhankelijk of 
dit personeelslid moet onderworpen wor-
den aan een gezondheidsbeoordeling! 
Zo mag een directie de arbeidsarts geen 
andere tests of medische onderzoeken 
doen uitvoeren dan geregeld door de 
welzijnscodex. Dit medisch onderzoek 

resulteert in een gezondheidsbeoorde-
lingsformulier met de beslissing over de 
arbeidsgeschiktheid van het personeels-
lid. Eventueel vermeldt het formulier dat 
het personeelslid met ziekteverlof moet 
worden gestuurd. Het mag geen enkele 
verwijzing over de diagnose, noch enig 
andere verwijzing naar de persoonlijke 
levenssfeer bevatten. 

C. De Wet Mahoux betreffende de 
medische onderzoeken binnen het 
kader van de arbeidsverhoudingen
(23 januari 2003) 

Biologische tests, medische onderzoe-
ken inzake de gezondheidstoestand van 
een personeelslid mogen enkel worden 
verricht voor het bepalen van de huidige 
geschiktheid van de werknemer en de 
specifieke kenmerken van de (open-
staande) betrekking. Enkel de arbeids-
arts mag deze handelingen uitvoeren!

DEEL 2 
HET UITVOEREN VAN TESTS

A. Mag de lichaamstemperatuur 
gemeten worden?

Het meten van de lichaamstemperatuur 
is niet in tegenspraak met de privacy-
regels4 als de mogelijkheid tot testen 
is opgenomen in het arbeidsreglement, 
de veiligheid van andere werknemers in 
het gedrang is, wanneer andere, minder 
ingrijpende preventiemaatregelen niet 
volstaan en de directie informeert en het 
nodige overleg pleegt over de toe te pas-
sen preventiemaatregelen, waaronder 
ook eventuele testen.
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In onderwijs testen op 
COVID-19? Mag dat?

Opgelet! Als je met het meten van de 
koorts wil nagaan of er een besmetting 
met het coronavirus kan zijn, kan je 
deze meting als een medische handeling 
beschouwen. Enkel daartoe opgeleide 
personen mogen medische handelingen 
stellen.

Ook moet de betrouwbaarheid van de 
temperatuurmeting in vraag gesteld 
worden. De lichaamstemperatuur wordt 
immers beïnvloed door een lichamelijke 
inspanning of kan door bepaalde medica-
tie onderdrukt worden.
Het meten van de temperatuur bij de 
werknemers is dan ook niet de meest ge-
schikte en haalbare preventiemaatregel 
om de verspreiding van het coronavirus 
te beperken.

B. Kunnen bloedtesten om besmet-
ting of immuniteit vast te stellen?

Bloedtesten zijn biologische testen en 
bij wet verboden. Deze testen kunnen 
bij uitzondering enkel op initiatief van 
de arbeidsarts en uitgevoerd door de 
arbeidsarts voor het bepalen van de hui-
dige geschiktheid van een werknemer. 
Systematische bloedtesten op vraag van 
de werkgever zijn uitgesloten.

Samengevat

Ook tijdens deze coronacrisis moeten 
we zo veel mogelijk vasthouden aan de 
wettelijke (verbods)bepalingen op het 
vlak van het afnemen van testen. Alleen 
een (arbeids-)arts kan testen met een 
medische reden. Eventuele afwijkingen 
moeten dan heel duidelijk worden om-
schreven en strikt afgebakend, zoals bij 
situaties waar gewerkt wordt met risico-
volle groepen.

1 Het comité bevoegd voor arbeidswelzijn: CPBW, BC, ABOC, TC ....
2 Ook gekend onder de afkorting GDPR. AVG is de Europese verordening over de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in gans Europa, en is sinds mei 2018 van toepassing.
3 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoons-

gegevens-op-de-werkvloer)
4  Bovendien beschouwt de Gegevensbeschermingsautoriteit de loutere opname van de  

lichaamstemperatuur zonder bijkomende registratie of verwerking niet als een verwerking van 
persoonsgegevens. 

Testen moeten voldoen aan voorwaarden:
• de testen mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie: de bescher-

ming van de gezondheid van de betrokkene en andere personeelsleden
• het testresultaat mag niet aangewend worden voor andere doeleinde (bijvoor-

beeld sancties)
• de testen moeten toereikend, betrouwbaar, ter zake dienend en niet overmatig 

zijn
• het is verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als per-

soonsgegevens in een bestand.

En wanneer de directie wijs is ... 
Het is veel efficiënter en effectiever om de door de Nationale veiligheidsraad en 
de coronaexperten aanbevolen maatregelen zo adequaat mogelijk toe te passen, 
zijnde correcte handhygiëne, social (fysical) distancing, regelmatig desinfecteren 
van veelgebruikte oppervlakken en het invoeren van aanpassingen van de werk-
omgeving of de werkorganisatie. Dit vertraagt in veel grotere mate de verspreiding 
van het virus. Zo vermijdt een instelling dat het afnemen van tests achteraf moge-
lijk nog een juridisch staartje zou krijgen. Testen is zoals aan de noodrem trekken.


