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Geachte Kamerleden, 

 

Alle werkenden hebben recht op een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgever is verplicht 

om hiervoor te zorgen op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet). Dit recht 

wordt helaas regelmatig misbruikt door werkgevers om inbreuken op grondrechten goed te 

praten.  

 

De meest recente voorbeelden hebben we gezien tijdens de coronapandemie. De 

lichaamstemperatuur van werkenden werd opgenomen, werkenden werden preventief getest op 

corona, werkgevers wilden een test- of vaccinatiebewijs zien en werkenden werden onder druk 

gezet op zich te laten vaccineren. Allemaal inbreuken op grondrechten en bovendien in strijd met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanwege de verwerking van 

gezondheidsgegevens.  

 

Met deze voorbeelden nog vers in het geheugen moeten werkenden zich wederom zorgen maken 

over ernstige inbreuken op hun grondrechten en privacy. De minister wil namelijk in de Arbowet 

regelen dat werkenden onderworpen kunnen worden aan alcohol- en drugstesten onder het 

mom van een veilige werkomgeving.1 Het is overigens niet de eerste keer dat het kabinet een 

poging doet om dit in de wet te regelen. Voormalig staatssecretaris Van Ark heeft dit in gang 

gezet2 en voormalig staatsecretaris Van ’t Wout heeft in het commissiedebat van 11 november 

2020 aangeven dat het ministerie het druk heeft en ADM-testen geen prioriteit hebben. De 

huidige minister vindt het blijkbaar wel een prioriteit, terwijl volstrekt onduidelijk is welk 

probleem hiermee wordt opgelost.  

 
1 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2022. 
2 Brief van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2020. 
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De vakcentrales FNV, CNV en VCP maken zich zorgen over het gezwalk van het kabinet in dit 

dossier. AD-testen invoeren, toch niet invoeren want geen prioriteit en nu opeens wel weer 

invoeren. Dit brengt voor werkenden veel onzekerheid met zich mee. Temeer omdat AD-testen 

nu ook al plaatsvinden zonder enige wettelijke grondslag.  

 

De grondrechten van werkenden en de bescherming van hun gezondheidsgegevens is voor de 

vakcentrales van groot belang. In eerdere brieven hebben we onze zorgen geuit over de harde 

inzet van voormalig staatssecretaris Van Ark om alcohol- en drugstesten wettelijk mogelijk te 

maken34. We brengen graag nogmaals onze belangrijkste zorgen onder uw aandacht.  

 

Noodzaak ontbreekt  

De minister wil AD-testen eerst voor bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, de 

zogenaamde Brzo-bedrijven, mogelijk maken, omdat de risico’s op een zwaar ongeval binnen 

deze categorie bedrijven evident zouden zijn. Gegevens over de factor alcohol en drugs bij 

veiligheidsincidenten ontbreken echter volledig. De minister wil pas AD-testen in andere sectoren 

overwegen als met onderzoek meer inzicht is verkregen in de aard van de problematiek en de 

effectiviteit van de mogelijkheid tot AD-testen. Zijn dergelijke inzichten en onderzoeken voor 

Brzo-bedrijven niet nodig? Waar blijkt de noodzaak uit om AD-testen in Brzo-bedrijven mogelijk te 

maken? Werkgevers moeten er eerst en vooral voor zorgen dat hun (preventieve) arbobeleid op 

orde is. 

 

Inbreuk op grondrechten 

Het afnemen van bloed- en ademtests is en blijft een inbreuk op tenminste drie grondrechten: (1) 

het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (2) het recht op lichamelijke integriteit 

en (3) ook het recht op non-discriminatie kan in het geding zijn. Aan inbreuken op grondrechten 

worden strenge eisen gesteld. Zo moet er een zwaarwegend belang zijn om de inbreuk te 

rechtvaardigen en mag er geen ander, minder ingrijpend middel beschikbaar zijn om het doel – in 

dit geval een veilige werksituatie – te bereiken. Ook moet de test een effectief middel zijn om het 

doel te bereiken. Het belang van de werkgever bij de inbreuk moet bovendien in redelijke 

verhouding staan tot de belangen van werkenden bij respectering van hun grondrechten. 

 

Proportionaliteit en subsidiariteit 

De minister schrijft dat de maatregel van testen in specifieke situaties en onder stringente 

voorwaarden gezien de risico’s proportioneel is. Om welke risico’s het gaat en wat het aandeel 

van alcohol- en drugsgebruik is bij deze risico’s is volstrekt onduidelijk. Er is dus geen 

zwaarwegend belang om de grondrechtinbreuken te rechtvaardigheden. Bovendien zijn er minder 

ingrijpende middelen voor een veilige werkomgeving in relatie tot alcohol en drugs. De minister 

geeft dit nota bene zelf aan in haar brief en noemt onder andere het instructierecht, 

ordevoorschriften, een alcohol- en drugsverbod op de werkvloer, de toegang ontzeggen, 

rechtspositionele maatregelen, ADM-beleid, aandacht voor preventie etc. Aangezien er minder 

ingrijpende middelen voorhanden zijn om een veilige werkomgeving te creëren mag het testen 

van werkenden op alcohol- en drugsgebruik niet aan de orde zijn.  

 

Omdat de vakcentrales zeer hechten aan de grondrechten van werkenden en de bescherming van 

gezondheidsgegevens, zien zij niets in een wettelijke grondslag voor alcohol- en drugstesten voor 

specifieke functies en functiegroepen in Brzo-bedrijven en ook niet voor andere sectoren. Testen 

 
3 FNV inbreng voor AO Gezond en veilig werken 20 februari 2020, kenmerk 20-017/KJ/RJ/hc.   
4 FNV inbreng voor AO Gezond en veilig werken 11 november 2020, 20-126/KJ/RJ/tvm. 
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op alcohol en drugs voegt niets toe als werkgevers hun (preventieve) arbobeleid op orde hebben. 

Er zijn bovendien geen cijfers bekend waaruit blijkt dat er een probleem is dat opgelost moet 

worden. Testen op alcohol en drugs doorbreekt de vertrouwensrelatie die er is tussen werkgever 

en werknemer. Een relatie waarin er vertrouwen en ruimte is om problemen aan de orde te 

stellen. Testen vanuit een werkgever doorbreekt dat en daarmee wordt juist het paard achter de 

wagen gespannen. Gelet op de ernstige bezwaren verzoeken wij u om niet mee te gaan in het 

voornemen van de minister om AD-testen in de Arbowet te verankeren.  

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

Kitty Jong   Jan Pieter Daems  Nic van Holstein 
Vicevoorzitter FNV  Bestuurslid CNV Vakcentrale Voorzitter VCP 
 


