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In mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) van kracht geworden die de Europese regels ter 

bescherming van onze persoonsgegevens heeft aangescherpt. In 

het kader van de bestrijding van de coronapandemie gelden deze 

privacyregels nog steeds onverminderd, met name voor de 

verwerking van gezondheidsgegevens. Als de vakantieperiode is 

afgelopen overweegt u wellicht als ondernemer om uw 

medewerkers op coronabesmetting te controleren door het 

opnemen van hun temperatuur of het voeren van zogenaamde 

checkgesprekken. Mag dat wel? Wat is er eigenlijk wel of niet 

toegestaan in het kader van privacyregelgeving? 

Mag ik mijn medewerker vragen of hij/zij besmet is met 

corona? 

Nee, net als bij mogelijke andere ziektegevallen mag u uw 

medewerker niet vragen naar zijn/haar gezondheid. Ook mag u uw 

medewerker niet vragen een coronatest te ondergaan, zelfs als 

hij/zij daarmee zou instemmen. Immers, er is hier sprake van een 

arbeidsrelatie en de vraag is of de toestemming echt vrijwillig is 

gegeven. Ook als uw medewerker uit eigen initiatief vertelt dat 

hij/zij besmet is met het coronavirus, mag u hiervan niets 

registeren en zeker niet in de rest van de organisatie kenbaar 

maken. U kunt er wel voor kiezen om uw bedrijfsarts uw voltallige 

personeel te laten testen op coronabesmetting of de aanwezigheid 

van antistoffen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mag ik als toegangscontrole de temperatuur opnemen van 

medewerkers, klanten of bezoekers? 

Iemands temperatuur is een medisch gegeven en daarmee 

privacygevoelig. Daarnaast is er geen direct causaal verband tussen 

een verhoogde lichaamstemperatuur en coronabesmetting óf juist 

een lagere lichaamstemperatuur en de afwezigheid van 

coronabesmetting. Hiermee is het doel van het temperaturen 

discutabel. Verder kunt u zich voorstellen wat een grote inbreuk op 

iemands privacy het kan zijn als door een hogere 

lichaamstemperatuur de toegang tot uw organisatie wordt 

geweigerd ten overstaan van uw receptionist, beveiliger of andere 

wachtende collega’s en/of bezoekers. Het antwoord is dus: ‘nee, 

het temperaturen omwille van toegangscontrole is niet 

toegestaan’. 

Mag ik mijn medewerker vragen of hij naar een gebied met 

code oranje of rood is geweest? 

Het wordt door de overheid afgeraden om op vakantie te gaan in 

landen met coronacode rood of oranje. Is een medewerker daar 

tóch geweest, dan zal hij/zij na deze vakantie twee weken in 

quarantaine moeten blijven voordat hij/zij weer welkom is op het 

bedrijf/kantoor. Als het voor de medewerker niet mogelijk is om 

thuis te werken, zal hij/zij daarvoor zelf vakantie of onbetaald 

verlof moeten opnemen. Tenzij de code oranje/rood pas is 

ingevoerd nádat de medewerker naar dit vakantieland was 

afgereisd en hiervan dus niet tijdig op de hoogte kon zijn. 

U mag als werkgever vragen naar de verblijfsplaats van uw 

medewerkers tijdens hun vakantie. Omdat u als werkgever 

zorgplicht hebt voor uw medewerkers en bezoekers hebt u 

hiervoor een gerechtvaardigd belang. De mogelijk inbreuk op de 

privacy van de betreffende medewerkers is zeer beperkt en staat 

niet in verhouding tot dit gerechtvaardigd belang. Het is wel te 

adviseren dat u op voorhand uw beleid op dit punt bekend maakt. 
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Privacy in coronatijd 

Mag ik mijn medewerker verplichten thuis te blijven werken? 

U mag alleen in algemene zin regels stellen omtrent thuiswerken of 

selectief aanwezig zijn op het bedrijf/kantoor. U kunt geen 

individuele medewerkers verplichten om thuis te werken, 

bijvoorbeeld omdat u het vermoeden hebt dat er sprake is van 

coronabesmetting. In dat geval kunt u bij voorkeur uw medewerker 

verzoeken contact te zoeken met de bedrijfsarts.  

Uiteraard blijft u er als werkgever verantwoordelijk voor dat uw 

medewerkers ook thuis veilig kunnen werken en dat hun 

persoonsgegevens en die van klanten of collega’s niet in verkeerde 

handen vallen. Zorgt u er daarom voor dat er altijd in een 

beveiligde omgeving kan worden gewerkt. Wees voorzichtig met 

het gebruik van (video)chatdiensten, want niet alle diensten zijn 

even veilig voor het bespreken en uitwisselen van privacygevoelige 

informatie. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u 

een duidelijke keuzehulp ten behoeve van het gebruik van deze 

diensten: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-

privacy-bij-videobel-apps. 

Wat doe ik met de gegevens van de zogenaamde 

gezondheidscheck?  

Als u een contactberoep hebt, zoals bijvoorbeeld 

schoonheidsspecialist of kapper, dient u in het kader van de 

coronamaatregelen een gezondheidscheck te doen onder uw 

klanten. Dat betekent dat u hen vragen stelt om te beoordelen of 

zij coronaverschijnselen hebben. U mag deze antwoorden echter 

alleen aanhoren en niet registreren, dat wordt namelijk beschouwd 

als verwerking van persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor het 

zogenaamde checkgesprek dat u voert als u een horeca-

onderneming hebt. 

Tenslotte 

U moet zich realiseren dat de coronapandemie voor iedereen, dus 

ook voor uw medewerkers, een nieuwe en ongewenste situatie is. 

Wees daarom als ondernemer transparant in de maatregelen die u 

in het kader van corona hebt getroffen, maar ook de bezorgdheid 

die u zelf ervaart. Neem in geval van gezondheidsvragen contact op 

met uw bedrijfsarts, die vervolgens contact kan zoeken met de 

GGD. Met privacyvraagstukken verwijzen we u naar de website van 

de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt contact opnemen met 

Corine de Hoog, Organisatieadviseur en Functionaris gegevens-

bescherming, c.dehoog@eshuis.com of 06-12937681. 
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