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Update COVID-19 werkverbod in vleessector 

Deze week is er veel in de media gecommuniceerd over coronabesmettingen in de 

vleessector. Er werd een hoge besmettingsgraad in het slachthuis van VION in Groenlo 

geconstateerd waardoor medewerkers een werkverbod werd opgelegd.  

 

Veiligheidsregio’s kunnen besluiten een werkverbod op te leggen wanneer zij van mening zijn dat er 

sprake is van een besmettingshaard. Een werkverbod voor werknemers die geen ziekteverschijnselen 

hebben is niet in overeenstemming met de RIVM richtlijnen. Deze zeggen immers dat wanneer 

werknemers ziekteverschijnselen vertonen zij thuis dienen te blijven.  

Vanaf 1 juni kunnen mensen met ziekteverschijnselen zich laten testen op COVID-19. De vleessector 

heeft een voorstel ingediend bij het ministerie waarin zij pleiten voor het breed testen van werknemers 

zodat werkverboden voorkomen kunnen worden. Werknemers die positief testen op het virus moeten 

thuis in quarantaine, werknemers die negatief testen kunnen in dat geval komen werken. Op die 

manier kunnen sluitingen van bedrijven worden voorkomen doordat er geen personeel beschikbaar is.  

Het voorstel van de vleessector ligt ter goedkeuring voor. De verwachting is dat dit plan voor de 

vleessector wordt toegestaan aangezien de GGD al voornemens is om brede testen uit te voeren in 

slachthuizen.  

De kans dat een dergelijk uitgebreid test systeem wordt toegelaten voor andere sectoren is klein. Het 

RIVM adviseert immers dat mensen getest kunnen worden wanneer zij ziekteverschijnselen vertonen.  

Bij binnenkomst de temperatuur opmeten van medewerkers lijkt een goed alternatief. Let hierbij 

echter op het volgende:  

- Er mogen geen medische gegevens verzameld worden, d.w.z. dat de resultaten van de 

temperatuur metingen niet mogen worden opgeslagen of anderszins bewaard.  

- Het resultaat mag niet gebruikt worden als deurbeleid, d.w.z. dat het resultaat van de 

temperatuurmeting niet mag worden gebruik om een medewerker te toegang tot het bedrijf 

te ontzeggen. De medewerker besluit zelf wat hij/zij met de informatie doet die uit de meting 

komt.  

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen in de vleessector en zullen u hierover informeren. 


