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1 Centrale vraagstellingen 
	
 
In deze masterproef wordt er onderzocht welke bijzondere rechtsregels in het kader 

van de privacywetgeving van toepassing zijn op de relatie werkgever en telewerkende 

werknemer. Het onderzoek houdt zich bezig met de vraag of er dergelijke regels  

bestaan en zo ja wat zij juist inhouden en hoe zowel werkgever als werknemer 

daarmee moeten omgaan en dit allemaal in een context van evoluerende 

arbeidsmarkten, nieuwe technologieën en evoluerende rechtspraak en rechtsleer.  

 

Het onderzoek heeft tot doel te ontdekken of de thuiswerker adequaat beschermd 

wordt tegen mogelijke privacy-schendingen zowel op huiselijk vlak als naar de 

onderneming toe. Er wordt onderzocht welke regels de werkgever moet respecteren 

bij het controleren van de arbeidsuitvoering van de telewerker en de omvang van deze 

bescherming. Zo zal de regelgeving omtrent camerabewaking, e-mailcontrole en 

afluisteren of opnemen van telefoongesprekken worden besproken. Bij deze 

thuiswerkende telewerkers kunnen er bijvoorbeeld problemen voor de werkgever 

ontstaan aangezien het huis van waaruit de telewerker werkt bescherming krijgt zoals 

gewaarborgd door het artikel 8 EVRM dat het recht van privacy garandeert alsook 

artikel 15 van de Belgische Grondwet betreffende de onschendbaarheid van de 

woning.  

 

Het onderzoek begint met een algemene schets van thuis- en telewerk alsmede zijn 

respectievelijke kenmerken. Bij het bespreken van zowel tele- als thuiswerk zullen de 

wettelijke verplichtingen worden besproken om zo een algemeen kader te schetsen 

omtrent de plichten en rechten van zowel werkgever als werknemer. Aangezien deze 

masterproef zich concentreert op de privacy-problematiek bij het gebruik van directe 

controle- en communicatiemiddelen zoals e-mail, internet en camerabewaking, zal 

meer nadruk worden gelegd op “telewerk” en de bestaande regelgeving hieromtrent 

dan op “thuiswerk”. Het is mede het opzet om deze problematiek te bekijken met 

toepassingen voor telewerkers in het achterhoofd en niet voor privacy problemen die 

opduiken bij werknemers op een vaste werkplaats in het algemeen.  Door te 

onderzoeken wat de wetgeving op privacy en data-bescherming bij telewerkers in 
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deze context inhoudt, wordt er getracht een antwoord te bieden op de vraag wie door 

deze wetgeving vooral wordt beschermd alsook op welke manier dit gebeurt.  
 

Vervolgens wordt ook kort ingezoomd op enkele reglementeringen van telewerk in 

andere landen met name de regelgeving in Nederland en Frankrijk. Aangezien 

Frankrijk en Nederland als naburige rechtstelsels vergelijkbare sociale achtergronden 

hebben, leveren zij interessant onderzoekmateriaal op. Hoe gelijkend ze ook zijn, 

doch vullen zij deze anders in. Er zal worden onderzocht op welk vlak ze verschillen 

met de Belgische regelgeving.  

 

Ook zal er getracht worden een antwoord te geven op de vraag of de afbakening van 

controlerechten van de werkgever bij telewerk voldoende werkbaar en efficiënt is 

voor zowel werkgever als werknemer. Dit wordt onderzocht door de bestaande 

regelgeving rond camerabewaking, e-mailcontrole en internetgebruik te analyseren. 

Een analyse van de rechtspraak over deze problemen laat toe de nuances bloot te 

leggen en te kijken waar er in de praktijk de meeste discussies over bestaan.  

 

Aangezien de privacy van en de controle op de telewerker verschillende vormen kan 

aannemen is het moeilijk om een eensluidend antwoord te geven op de vraag wat kan 

en niet kan. Daarom is er gekozen om een antwoord te geven rekening houdend met 

het bestaande regelgevend kader: wat zijn de rechtsregels die de werkgever moet 

respecteren rekening houden met wetgeving en rechtspraak bij het controleren van het 

gedrag en het resultaat van de telewerker zonder inbreuk te maken op het recht van  

persoonlijke levenssfeer.  
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2 Tele- en thuiswerk 

2.1 Algemeen 
 
Sinds de uitvinding van het internet en andere moderne technologieën is de 

maatschappij in al zijn vormen grondig veranderd, inclusief het verrichten van arbeid 

en de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Telewerken is ontstaan als 

gevolg van deze nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden, maar 

brengt als innovatieve werkvorm ook vele vragen met zich mee, voornamelijk met 

betrekking tot bescherming van privacy. De laatste jaren heeft privacy op de 

werkvloer hoe dan ook steeds meer aandacht gekregen. Immers, de nieuwe ICT-

technologieën laten werknemers en werkgevers toe vanop de traditionele werkvloer 

meer en beter contact te onderhouden met de buitenwereld, maar ook met betrekking 

tot activiteiten die buiten de werksfeer liggen. Telewerk of werken met behulp van 

ICT vanuit een andere locatie dan de eigenlijke bedrijfslocatie is een relatief nieuw 

fenomeen. Nieuwe fenomenen komen dan ook vaak in het nieuws en dat is met 

telewerk geen uitzondering. Zo heeft federaal Minister van Ambtenarenzaken Steven 

Van De Put recentelijk tele- en thuiswerk voorgesteld als nieuwe manier van werken 

om het groeiend aantal burn-outs bij overheidspersoneel aan te pakken1. Ook Minister 

van Arbeid Kris Peeters heeft een nieuw wetsontwerp2 “Werkbaar en Wendbaar 

Werk” gelanceerd met betrekking tot occasioneel telewerken.  

 

Telewerk richt zijn pijlen op een moderne manier van werken, waarbij 

organisatiegericht, taakgericht en netwerkgericht werken centraal staan 3 . In de 

praktijk hebben de Belgische wetten twee regelingen uitgewerkt voor een wetgevend 

kader rond arbeid dat uitgevoerd wordt op een structurele en/of permanente basis 

buiten de werkplek van de werkgever, met name de collectieve arbeidsovereenkomst 

nummer 85 en de wet huisarbeid4 die de arbeidsovereenkomst voor huisarbeid onder 

het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten plaatst. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 

telewerk en thuiswerk. Telewerk wordt kort gesteld omschreven als het tijds- en 

																																																								
1 X, “Steven Van de Put heeft plan om burn-out aan te pakken”, De Standaard, 12 juli 2016 
2 Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk, 16 juli 2016  
3	L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 8.	
4 Wet van 6 december 1996, B.S. 24 december 1996 
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plaats onafhankelijk werken dankzij ICT5. Telewerk is professionele arbeid die op een 

afstand wordt uitgevoerd met behulp van technologie. Volgens een criterium 

uitgewerkt aan de VUB moet er sprake zijn van een reële substitutiemogelijkheid 

tussen pendel naar de werkplaats en thuiswerk6. Er bestaan verschillende vormen van 

telewerk zoals telethuiswerk, het mobiel telewerken, telewerk in een telewerkcentrum 

en telewerk in een satellietkantoor van de werkgever. Thuiswerk is het verrichten van 

arbeid tegen loon onder het gezag van een werkgever, in de woonplaats of op elke 

andere gekozen plaats, zonder dat de thuiswerkers onder het toezicht of de 

rechtstreekse controle van een werkgever staan. Het is dus belangrijk op te merken 

dat telewerk kan beschouwd worden als een vorm van thuiswerk sensu lata. 

 

2.2 Achtergrond rond Telewerk 
	

2.2.1 Geleidelijk stijgende trend 

 
Het gebeurt alsmaar frequenter dat er gestreefd wordt om een flexibele loopbaan te 

hebben dat het evenwicht tussen werk en privé trachten te verzoenen. Telewerk biedt 

de mogelijkheid dit evenwicht te realiseren door de werknemer toe te laten via 

moderne communicatiemiddelen van thuis uit zijn arbeid uit te voeren. Steeds meer 

werknemers zijn dan ook kenniswerkers, die data behandelen om deze vervolgens om 

te zetten in informatie. Naarmate de huidige samenleving evolueert naar een 

kennismaatschappij zal telewerk zich in de toekomst dan ook vaker voordoen. Zelfs 

bij advocatenkantoren en bedrijfsjuristen kunnen de juridische departementen steeds 

meer gebruik maken van telewerk7. Er zijn tal van maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals toename van ICT-gebruik, cloud computing, stijgend internetgebruik, stijging 

van het aantal kenniswerkers en ontwikkeling van moderne controlemechanismen 

zoals tracking tools die toelaten om telewerk verder te laten ontwikkelen.  

 

																																																								
5 W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON, S. VANOVERBEKE, “Overzicht van de rechtspraak. 
Arbeidsovereenkomsten (1988-2005)”, TPR 2006, afl. 1, 194. 
6  A. VERBEKE, M. DOOMS, V. ILLEGEMS, “De Impact van telewerken op de 
verkeersexternaliteiten in Vlaanderen: Eindrapport” VUB Solvay Business School, 23 juli 2006, 
www.mobielvlaanderen.be , 6. 	
7 	A. KEEREMAN, “Zwemmen of verzuipen: innovatie bij advocaten en  bedrijfsjuristen”, 
Juristenkrant, 2014, afl. 298, 8-9.	
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Nieuwe manieren van werken waar een flexibelere wisselwerking tussen het privé- en 

het professioneel leven wordt gezocht, is reeds enkele jaren ingeburgerd aan het 

geraken. Er wordt veel aandacht aan gespendeerd aangezien alle betrokken partijen 

baat hebben van een goed evenwicht tussen werk en het persoonlijk leven. Dankzij 

nieuwe innovatieve technologieën kunnen de werkgever en de telewerker sneller en 

beter met elkaar communiceren ongeacht de locatie waar zij zich bevinden. Cijfers 

tonen aan dat thuis- en telewerken op een geleidelijke wijze aan het stijgen is in 

België. 

2.2.2 Cijfers 

Flexibele arbeid is minder ontwikkeld in België dan in andere landen, ook al heeft 

België de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging doorgevoerd. De 

voorspelbaarheid van onze arbeidsprestaties ligt hoger en we werken niet meer uren 

dan in het buitenland8. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking in de EU werkt 

nog altijd op een vaste werkplaats9 volgens een recent onderzoek in 2012 van het 

European Working Conditions Observatory (EWCO) van Eurofound. Het percentage 

werknemers in Europa dat op een andere plaats dan de werkplaats werkt, ligt hoger 

dan dat van de werknemers die telewerken. Eén op vijf (21%) werkt nooit op zijn 

werkplaats, terwijl één op tien (9%) altijd werkt op locaties die buiten het huis en 

buiten het bedrijf liggen. 60% doet dat nooit. Volgens de gegevens van de EWCS 

verklaarde slechts 2,07% van de mannelijke en 2,1% van de vrouwelijke werknemers 

in 2005 dat hun hoofdtaak ook thuiswerk inhield, altijd of meestal met een personal 

computer10.  

 

Recente studies tonen aan dat er ook in België een vraag naar telewerk is: 80% van de 

Belgen in dienstverband zijn geïnteresseerd in een vorm van telewerk11. Enkel in 

Denemarken is dit cijfer nog hoger. Dit staat echter in schril contrast met de praktijk, 

want in 2005 had in België slechts één op de tien werknemers met telewerk te 

maken12. Een studie van 2006 door Solvay Business School stelde dat in Vlaanderen 

																																																								
8 B. BUYSSE, “De ruimere arbiedsflexibiliteit dreigt een lege doos te worden”, De Tijd, 25 juli 2016 
9 Eurofound, EWCS - Vierde Europese enquête over arbeidsomstandigheden, 2012 
10 Eurofound, EWCS - Vierde Europese enquête over arbeidsomstandigheden, 2012 
11 Statistical Indicators – Benchmarking the Information Society at www.sibis-eu.org/statistics/data/4-
35.htm. 
12 J.RASKIN, “Werknemers worden nomaden” De Standaard, 15 november 2005. 
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in het jaar 2004 283.527 werknemers waren die soms of gewoonlijk thuiswerken13. In 

totaal waren dat er in 2004 344.201 werknemers als je daar de werkers in 

satellietkantoren en telewerkcentra bijtelt. In 2013 raakte bekend uit cijfers van 

federaal minister van Werk Monica de Coninck dat toen reeds meer dan een half 

miljoen Belgische werknemers deels of altijd van thuis werkt. Uit de cijfers bleek dat 

in de periode 2008-2011 het aantal thuiswerkende werknemers steeg van 416.717 

(11,4 procent van de arbeidspopulatie) naar 523.723 werknemers (14,1 procent)14. 

Twee jaar later in 2013 gaf 14, 4% van de loontrekkenden aan doorgaans of soms 

thuis te werken15. Hieruit kunnen we concluderen dat de stijging heel geleidelijk 

plaatsvindt.  

 

De facto betreft het telewerk in België vooral occasionele betrekkingen en is het niet 

gestructureerd. Werknemers werken thuis wanneer hen dat goed uitkomt en veeleer 

gelimiteerd tot maximaal twee à drie dagen in de week. Uit de studie blijkt er een 

evenredig verband bestaat tussen de grootte van het bedrijf, uitgedrukt in aantal 

werknemers, en het aantal thuis- of telewerkers in diezelfde onderneming of 

organisatie16. Grote ondernemingen kennen een groter aantal thuis- of telewerkers dan 

kleinere ondernemingen. Er zijn tevens ook grote sectorale verschillen, zo ligt het 

voor de hand dat ICT-bedrijven meer gaan inspelen op deze flexibele vorm van 

werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
13  13  A. VERBEKE, M. DOOMS, V. ILLEGEMS, “De Impact van telewerken op de 
verkeersexternaliteiten in Vlaanderen: Eindrapport” VUB Solvay Business School, 23 juli 2006, 
www.mobielvlaanderen.be, 96. 
14 X, “523.723 thuiswerkers in België”, De Standaard, 7 augustus 2013 
15 EAK in X., “Meer werkbare jobs met regels op maat” 16 juli 2016, www.jobat.com 
16 Eurofound,	EWCS	-	Vierde	Europese	enquête	over	arbeidsomstandigheden,	2012	
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2.3 Thuiswerk  
 

2.3.1 Definitie 

Vooraleer telewerk nader wordt onderzoekt, is het belangrijk om het begrip thuiswerk 

te onderzoeken om zo een beter begrip te krijgen van de verschilpunten met telewerk. 

Artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 omschrijft 

huisarbeiders als werknemers die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van 

een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder 

dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan. Deze 

Belgische definitie sluit goed aan bij de definitie gehanteerd door de Internationale 

Arbeidsorganisatie in het Verdrag nr. 1771718. Als een werknemer slechts gedeeltelijk 

thuis werkt, wordt hij voor zijn gedeeltelijk thuiswerken als een thuiswerker 

beschouwd. Wanneer een werknemer gedeeltelijk thuis werkt en gedeeltelijk op de 

werkplaats van de werkgever, zal hij onderworpen zijn aan de specifieke regels 

betreffende thuiswerk wanneer hij van thuis uit werkt en aan de specifieke regels 

betreffende werknemers die op de werkplaats werken wanneer hij op de werkplaats 

werkt.  

 

Een arrest van het Hof van Cassatie van 30 november 199219 heeft geoordeeld dat de 

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet van toepassing was 

op huisarbeiders. Het Hof oordeelde dat de thuiswerkers hun arbeid niet verrichtten 

onder het gezag, bestuur en toezicht van de werkgever. Het Hof argumenteerde voor 

de uitsluiting uit het toepassingsgebied dat de huisarbeider zijn werk uitvoerde terwijl 

hij zelf zijn arbeidstijd regelde. Hierdoor werd aan de wet van 6 december 1996 een 

titel VI toegevoegd aan de arbeidsovereenkomsten wet die de specifieke bepalingen 

samenvoegde die van toepassing zijn op huisarbeiders en die afwijken van de 

algemene toepassingsregels van arbeidsovereenkomsten. Door deze wet werd de 

uitzondering voor huisarbeiders, die oorspronkelijk was voorzien in artikel 3§1, 2° 

van de arbeidsovereenkomstenwet ondergebracht in artikel 3bis van de 

																																																								
17 ILO, Home Work Convention nr. 177, 20 juni 1996 
18 Artikel 1 Verdrag nr. 177 van Internationale Arbeidsorganisatie: “Thuiswerk is het werk, uitgevoerd 
door een thuiswerker in zijn woning of op een andere door hem gekozen plaats die niet overeenstemt 
met de werkplaats van de werkgever, tegen een loon dat resulteert in een product of een dienst, bepaald 
door de werkgever en dit ongeacht de vraag wie de uitrusting of het materiaal ter beschikking stelt.”	
19 Cass. 30 november 1992, Arr. Cass., 1991-1992, 1372 
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arbeidsovereenkomstenwet. Deze titel omvat alle bijzondere bepalingen inzake 

huisarbeiders met onder andere de verplichtingen van de werkgever, de verplichting 

tot vaststelling van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en de terugbetaling van 

de kosten. 

 

2.3.2 Hoofdeigenschappen betreffende thuiswerk 

2.3.2.1 Het vereiste van een geschrift 
 
De overeenkomst betreffende thuiswerk dient het voorwerp te zijn van een specifieke 

geschreven arbeidsovereenkomst voor elke betrokken werknemer. Volgens artikel 

6bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden 

van sociale documenten is de arbeidsovereenkomst voor huiswerkers een sociaal 

document dat verplicht moet worden opgesteld en bijgehouden. Auteurs zoals 

SALOMEZ hebben echter de mening dat de overeenkomst voor tewerkstelling van 

huisarbeiders niet als een arbeidsovereenkomst zou mogen worden beschouwd 

aangezien het slechts een overeenkomst  betreft omtrent een essentiële 

arbeidsvoorwaarde, namelijk de plaats van de tewerkstelling20.  

 

De schriftelijke overeenkomst moet uitgevoerd worden ten laatste op het tijdstip 

waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. Zo’n 

overeenkomst kan overeengekomen worden voor een bepaalde of onbepaalde termijn 

zowel als voor een voltijdse als deeltijdse arbeidsduur. Een arbeidsovereenkomst voor 

thuiswerkers dient volgende vermeldingen zeker te bevatten21 : 

 

a. de identiteit van de werkgever;  

b. de identiteit van de werknemer;  

c. de overeengekomen bezoldiging of als de bezoldiging niet bepaald is, een 

berekeningsmethode en basis; 

d. de terugbetaling van kosten gerelateerd aan de uitvoering van het werk die 

thuis worden gemaakt (vb. kosten voor verwarming, gsm en elektriciteit); 

																																																								
20 K. SALOMEZ, “Telewerk een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?”, 
Soc. Kron, 2006, 124. 
21 Artikel 119.4 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
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e. de plek of de plekken die de werknemer heeft gekozen om het werk uit te 

voeren; 

f. een korte beschrijving van het werk dat de thuiswerker zal uitvoeren; 

g. de werkuren en het regime (voltijds of deeltijds) dat de werknemer zal 

volgen alsook de minimale arbeidsquota’s.  

 

Bij afwezigheid van deze verplichte vermeldingen is de werknemer gerechtigd om de 

arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat hij een opzeggingstermijn 

moet respecteren of een opzeggingsvergoeding dient te betalen22. In de rechtsleer 

wordt doorgaans het standpunt verdedigd dat de uitoefening van dit beëindigingsrecht 

zonder gevolg is voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst23. Miskenning 

van de verplichting om een geschrift op te stellen dat beantwoordt aan de wettelijke 

vereisten, leidt er niet toe dat de betrokken arbeidsovereenkomst nietig is of wordt 

omgezet in een geldige arbeidsovereenkomst24. Het is aangeraden om bovenop deze 

vermeldingen nog extra clausules in te voegen zoals niet-concurrentiebedingen, 

confidentialiteitsclausules, clausules betreffende intellectuele eigendomsrechten 

enzovoort.  

2.3.2.2 Verplichtingen van de werkgever 
 
De werkgever dient de thuiswerker op zijn thuislocatie of op eender welke ander 

gekozen locatie alle middelen of hulpmiddelen ter beschikking te stellen voor de 

uitvoering van de overeenkomst zoals een computer, een telefoon, een 

kopieerapparaat, en andere.25. Daarnaast dient de werkgever het loon te betalen van de 

werknemer, inclusief de kosten gemaakt door de werknemer in relatie tot de 

uitvoering van de thuisarbeid26. De modaliteiten van zo’n terugbetaling dienen 

opgenomen te worden in de geschreven arbeidsovereenkomst. In het geval dat zo’n 

clausule niet is opgenomen in de geschreven arbeidsovereenkomst of in de collectieve 

arbeidsovereenkomst op sectoraal of op ondernemingsniveau, is de werknemer 

gerechtigd op een forfaitaire netto vergoedingssom van 10% van zijn totale 

																																																								
22 Art. 119.5 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 
23 P. HUMBLET, “Zoals het klokje thuis tikt”, in Het sociaal recht na de kaderbesluiten, Gent, 
Associare, 1997, 14. 
24 K. SALOMEZ, “Telewerk een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?”, 
Soc. Kron, 2006, 121.	
25 Artikel 119.3 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 
26 Artikel 119.8 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 
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bezoldiging, tenzij de werknemer kan aantonen dat zijn eigenlijke kosten dit bedrag 

overschreden in welk geval hij kan eisen dat zijn eigenlijke kosten worden 

terugbetaald27. Hierdoor is het aangeraden dat in de arbeidsovereenkomst een clausule 

wordt opgenomen waarin wordt uitgewerkt hoe de totale bezoldiging van de 

werknemer wordt vastgesteld voor de berekening van zijn 10%. 

 

In de praktijk komen de partijen vaak overeen dat de 10%-regel van toepassing zal 

zijn, dit mede dankzij fiscale en sociale zekerheidsoverwegingen. In zoverre dat de 

bezoldiging de eigenlijke kosten gerelateerd aan de tewerkstelling omvat en in 

zoverre de werknemer deze bedragen gebruikt om zijn kosten terug te betalen, is de 

Belgische belastingadministratie van mening om geen belastingen te heffen op de 

terugbetaling van eigen kosten van de werknemer zoals verwarming, elektriciteit, 

gsm, etcetera aangezien deze geen deel uitmaken van het loon28. De terugbetaling van 

kosten gerelateerd aan de uitvoering van de thuisarbeid is vervolgens ook niet 

onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen29. Er zullen geen bijdragen gevraagd 

worden voor zover de kosten30:  

 

§ een actuele terugbetaling omvatten van kosten en niet slechts een verrijking 

voor de werknemer; 

§ in zoverre de kosten gemaakt worden in het kader van de tewerkstelling 

werkelijk gedragen zijn door de werknemer of indien ze reëel zijn;  

§ de verplichting tot terugbetaling opgenomen is in een CAO of schriftelijke of 

mondelinge arbeidsovereenkomst of gebruik.  

 

2.3.2.3 Organisatie van de arbeid 
 

Een werknemer die thuis werkt onder een thuisarbeidsovereenkomst mag meer dan 8 

uren per dag werken en meer dan 40 uren per week. De thuiswerker mag ‘s nachts  

werken of op een zondag zonder gerechtigd te zijn op een bezoldiging voor overuren 

of bijkomende vakantiedagen. Uiteraard zijn deze uitzonderingen een belangrijke 

																																																								
27 Artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 
28 Artikel 31, al. 2, 1° WIB 1992 
29 Artikel 19 §2, 4° K.B. van 28 november 1969 
30 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 69. 
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motivatie voor werkgevers om gebruik te maken van het systeem van thuisarbeid. 

Toch is het aangeraden om in de arbeidsovereenkomst de clausule op te nemen 

waarin wordt gesteld dat er geen compensatie volgt op overuren of een clausule 

waarin de verwachte werkuren worden vastgesteld. 

 

Thuiswerkers zijn uitgesloten met betrekking tot het toepassingsgebied arbeidsduur 

van de Arbeidswet31. Sommige algemene principes gerelateerd aan de arbeidsuren van 

‘reguliere’ werknemers zijn niet van toepassing op de context van thuiswerkers32. Dit 

omvat de bepalingen omtrent zondagswerk, nachtarbeid, pauzes, arbeidsuren en 

overuren. Daarentegen is een werknemer die slechts occasioneel thuis werkt, geen 

thuiswerker. Deze stelling wordt verdedigd in artikel 1 van het verdrag nr. 177 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie die bepaalt dat een werknemer geen thuiswerker 

wordt enkel en alleen omdat hij occasioneel thuis werkt in de plaats van op zijn 

gewone werkplaats33. Toch voorziet de wet op de huisarbeid in artikel 119.4 §2, 7° de 

mogelijkheid dat in de arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsregeling 

en/of werkrooster en/of het overeengekomen minimale volume van de prestaties 

worden vermeld. In het geval van deeltijdse arbeid zal de minimale deeltijdse arbeid, 

namelijk een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer in de 

onderneming moeten worden nageleefd. Eveneens zal het werkrooster moeten worden 

opgenomen in de arbeidsovereenkomst.  

 

In het arbeidsreglement mogen voor de huisarbeiders de vermelding van het begin en 

einde van de gewone arbeidsdag vervangen worden door de vermelding van dag en 

uur waarop de lokalen toegankelijk zijn om er grondstoffen en voorwerpen 

betreffende hun arbeid te nemen of om er de opbrengst van hun arbeid te brengen34. 

Dit is een uitzondering op de verplichting dat werkroosters moeten opgenomen 

worden in het arbeidsreglement. Voor de thuiswerker bestaat er tenslotte een 

specifieke regeling met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Hij dient een 

doktersattest binnen de 2 dagen af te leveren en daarbij geldt er een bijzondere 

berekeningswijze voor gewaarborgd loon. 

 
																																																								
31 Arbeidswet van 16 maart 1971, B.S. 30 maart 1971 
32 Artikel 3bis Arbeidswet van 16 maart 1971 
33 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en telewerk: nog ver van huis”, Or. april 2006, 85. 
34 Art. 6§1, 8ste lid van de wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 
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2.4 Telewerk 
 

2.4.1 Definitie 

Het Europese Kaderakkoord dat in 2002 werd gesloten door de Europese sociale 

partners gaf deze definitie waarin telewerk wordt omschreven als “a form of 

organising and/or performing work, using information technology, in the context of 

an employment contract/relationship where work, which could also be performed at 

the employers contract/relationship, where work, which could also be performed at 

the employers premises, is carried out away from those premises on a regular 

basis.” 35  De sociale partners hebben in 2005 deze definitie bijna integraal 

overgenomen bij het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het 

telewerk. Telewerk wordt daarin omschreven als een vorm van organisatie en/of 

uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatica en 

telecommunicatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst 

werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen 

worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie 

worden uitgevoerd36.  Een telewerker is dan ook iedere werknemer die telewerk 

verricht zoals hierboven gedefinieerd37. Het enige verschilpunt met de definitie van 

het Europees Kaderakkoord is dat de sociale partners de nood voelden om te 

verduidelijken of benadrukken dat het telewerk niet incidenteel mag plaatsvinden.  

Het belangrijkste aspect van deze definitie is dat het werk met behulp van technologie 

moet uitgevoerd worden weg van de eigenlijke door de werkgever voorziene 

werkplek. Het volstaat niet dat het werk louter op afstand wordt verricht, wel dat het 

werk met behulp van informatica en telecommunicatietechnologie wordt gepresteerd. 

Beide criteria zijn cumulatief. Daarom valt het begrip telewerk niet volledig samen 

met het begrip huisarbeid38. Vele auteurs zijn echter van mening dat telethuiswerk 

beschouwd kan worden als een speciale vorm van huisarbeid39. Nadat verderop in titel 

2.4.4 de belangrijkste kenmerken van telewerk zijn besproken, kunnen we begrijpen 

																																																								
35 Enkel de Engelstalige versie van het Kaderakkoord heeft juridische geldingskracht. 
36 Art. 2, eerste lid CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk 
37 Art. 2, eerste lid CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk 
38 L. BALLARIN, M. BELIEN, ‘Thuisarbeid en telewerk: vragen en definities’, Arbbl., 1995, afl. 20, 
8. 
39 K. SALOMEZ, “Telewerk een bijzondere vorm van huisarbeid: naar geldend en komend recht?” 
Soc. Kron. 2006, p. 121 
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wat de verschilpunten met thuiswerk inhouden. 

2.4.2 Toepassingsgebied 

Telewerken in de ruime zin is werken in telecenters, mobiel of nomadisch werken, 

werken in satellietkantoren en telethuiswerken. Zo kan een telewerker ook over een 

aparte werkplaats beschikken of een werkplaats delen met andere werknemers. Zoals 

verder zal worden besproken is telewerk geregeld door de Belgische collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk. De CAO 

nr. 85bis40 heeft echter enkel betrekking op telethuiswerk waarbij vereist is dat een 

thuiskantoor wordt opgericht en er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen 

werknemer en werkgever.  

Art. 4, tweede lid CAO nr. 85 sluit telewerk dat verricht wordt in een satellietkantoor 

van de werkgever uitdrukkelijk uit. Dit zijn gedecentraliseerde lokalen van de 

werkgever of een lokaal dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt. 

Meestal zijn de gedecentraliseerde lokalen vestigingen van bedrijven waar 

werknemers terecht kunnen om dichter bij huis te werken en zodoende niet elke dag 

naar het hoofdkantoor te moeten pendelen. Werknemers waarbij de aard van hun werk 

vergt dat ze mobiel blijven vallen ook niet onder het toepassingsgebied van 

telewerk 41 . Bijvoorbeeld handelsvertegenwoordigers, handelsafgevaardigden, 

verkopers, thuisverpleegsters en technici die op de werkvloer van de cliënt werken. 

Tot slot zal een werknemer die vanuit zijn domicilie werkt zonder gebruik van 

communicatietechnologie om zich te verbinden met het netwerk van het kantoor niet 

beschouwd worden als telewerker, maar als huisarbeider. In de praktijk oefent de 

telewerker vaak een mix van telewerkvormen uit, ook al kunnen de verschillende 

telewerkvormen scherp afgelijnd worden42. 

Tele-centers vallen onder telewerk in de ruime zin en vinden plaats indien bedrijven 

infrastructuur, ICT en eventueel bijkomende diensten verhuren aan verschillende 

klanten 43 . Dankzij zulke tele-centers kunnen de werknemers kortere woon-

werkafstanden afleggen en toch nog genieten van de ICT en andere ondersteuning.  

																																																								
40 CAO nr. 85 werd later gewijzigd door CAO nr. 85bis van 22 februari 2008	
41 Artikel 2 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
42 L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 9. 
43 L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 9. 
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Met de uitsluiting van mobiel en gedecentraliseerd telewerken lijkt de CAO nr. 85 

dan ook uitsluitend betrekking te hebben op telethuiswerkers44. Dit in tegenstelling tot 

het Europees Kaderakkoord dat alle vormen van telewerk voor ogen had. Onder het 

ruime begrip telethuiswerk valt telethuiswerk sensu stricto, maar ook andere vormen 

zoals alternerend en occasioneel telewerk. Alternerend telewerk bestaat uit het 

verrichten van telewerk met een zekere regelmaat zoals bij vaste weekdagen of bij 

vast deel van de wekelijkse arbeidstijd. Het occasionele telewerk komt dan eerder 

sporadisch voor en komt vaak voor als supplementair werk verricht door kaderleden 

die een zekere autonomie hebben over het organiseren van hun taken en hun 

arbeidstijd45.  

Omtrent occasioneel telewerk heeft Kris Peeters een wetsvoorstel46 op tafel gebracht 

dat het occasioneel telewerken mogelijk zou maken voor allerhande persoonlijke 

redenen. Dat kan al vlug de aanleiding zijn om in het geval van een bezoek aan het 

gemeentehuis, of voor de opvang van de kinderen occasioneel telewerk aan te vragen. 

De werkgever zou occasioneel telewerk enkel kunnen weigeren indien hij gegronde 

redenen heeft. Volgens het Verbond voor Belgische Ondernemingen zou dit 

wetsvoorstel van occasioneel telewerk snel verworden tot een vorm van bijkomend 

verlof voor dringende zaken47. Vervolgens wordt in het wetsvoorstel van Kris Peeters 

het voeren van occasioneel telewerk verboden tijdens een staking in de onderneming. 

Hier kan men zich wel vraagtekens bij stellen, want het is niet duidelijk wat exact 

‘een staking in de onderneming’ is. Dit voorstel zou voor de werkgevers en 

arbeidswillige werknemers negatieve gevolgen kunnen hebben aangezien het 

telewerken ingeval van een collectief geschil zou kunnen worden uitgesloten. Op het 

occasionele telewerk wordt in de praktijk nu net beroep gedaan in bijvoorbeeld het 

geval van interprofessionele en andere stakingen waardoor werkwilligen aan het werk 

kunnen. Er kan zich de vraag worden gesteld of de Minister van Arbeid bij het 

schrijven van dit wetsvoorstel de gevolgen van deze uitzondering voor ogen heeft 

gehad.  

 

																																																								
44 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 7. 
45 J. DE SCHAMPELEIRE, E. KRESZLO, E. MARTINEZ, K. SALOMEZ, “Wegwijs in… telewerk 
invoeren in een onderneming, 31 augustus 2007, www.werk.belgie.be, 7. 
46 Wetsvoorstel Kris Peeters Werkbaar en Wendbaar Werk, 16 juli 2016 
47 B. BUYSSE, “De ruimere arbiedsflexibiliteit dreigt een lege doos te worden”, De Tijd, 25 juli 2016 
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Tenslotte kan de telewerker deel uitmaken van het bedrijf of als zelfstandige ‘e-

lancer’ werken. ‘E-lancers’ zijn geen werknemers, maar zelfstandigen die vanuit hun 

thuiskantoor werk verrichten voor verschillende klanten en gebruik maken van ICT 

om hun diensten te leveren48. Voorbeelden van ‘e-lancers’ zijn freelance vertalers en 

webontwerpers. Dit onderzoek gaat niet verder in op de sociale situatie en 

bescherming van deze zelfstandige telewerkers of zelfstandigen in het algemeen 

aangezien de focus van dit onderzoek ligt op of en hoe gezag en controle op 

telewerkende werknemers kan worden gevoerd. 

2.4.3 Wettelijke regeling 

2.4.3.1 Internationale regelgeving 
 
Op internationaal niveau is door de International Labour Organisation (ILO) op 20 

juni 1996 de ‘Home Work Convention’ afgesloten. De Europese sociale partners 

hebben dan vervolgens op 16 juli 2002 op eigen initiatief een eerste 

raamovereenkomst over telewerk gesloten. Het kaderakkoord of ‘European 

Framework Agreement’ had tot doel om op Europees niveau een algemeen kader tot 

stand te brengen dat door de leden van de ondertekenende partijen moeten worden 

uitgevoerd overeenkomstig de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de sociale 

partners in de lidstaten. Deze overeenkomst bevat richtlijnen over de toekenning van 

dezelfde rechten aan telewerkers als aan werknemers die in het bedrijf zelf werken. 

Het omvatte zowel een kaderregeling voor het telethuiswerk als voor alle andere 

vormen van telewerk uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, zelfs 

indien bepaalde artikels in principe enkel en alleen voor telethuiswerkers bedoeld 

zouden zijn49. De Europese sociale partners vonden dat telewerk enerzijds een manier 

is waarop ondernemingen en overheidsinstellingen de organisatie van de arbeid 

kunnen moderniseren en anderzijds een manier is waarop werknemers hun werk en 

hun privéleven op elkaar kunnen afstemmen Zo stelt de European Framework 

Agreement dat telewerk bedoeld is om uitgevoerd te worden op een andere plaats dan 

de gewone werkplaats 50 . Om ten volle profijt te kunnen trekken van de 

informatiemaatschappij vonden de sociale partners dat de nieuwe vorm van 

arbeidsorganisatie op zodanige wijze dient te worden gestimuleerd dat flexibiliteit en 

																																																								
48 L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 8.	
49 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 7. 
50 European Framework Agreement on Telework, 16 juli 2002, 1. 
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zekerheid hand in hand gaan51.  

2.4.3.2 Belgische CAO nr. 85 
	
België heeft dan ook deze European Framework Agreement omgezet in de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 85 betreffende het telewerk 52 . Een collectieve 

arbeidsovereenkomst beoogt de vaststelling van de hoofdbeginselen met betrekking 

tot de regeling van de arbeid. Het is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of 

meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer 

werkgevers. In dit akkoord worden individuele en collectieve betrekkingen tussen 

werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak vastgesteld en 

worden de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen geregeld53.  

Voor de inwerkingtreding van de CAO nr. 85 vielen telewerkers dan ook onder de 

algemene regeling van thuiswerkers. Het Europese kaderakkoord en ook de 

collectieve arbeidsovereenkomst hebben echter als probleem dat het niet-

gestructureerde, onregelmatige en occasionele telewerk er niet door gevat wordt. Met 

betrekking tot problemen die niet geregeld worden door de CAO, is de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing. 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 9 november 2005 na de sluiting van het 

Europees kaderakkoord in zijn advies nr. 1528 de wetgever gewezen op de 

noodzakelijke aanvulling van de Arbeidsovereenkomstenwet, de Wet van 8 april 1965 

tot instelling van de arbeidsreglementen en de Wet van 4 augustus 1996 betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering opdat er  een afgerond geheel van 

regels rond telewerk tot stand zou komen. De NAR was de mening toegedaan dat 

telewerk niet mag beschouwd worden als een vorm van huisarbeid, zoals geregeld 

door titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten54. Zij 

merkte op dat de bepalingen in de Arbeidsovereenkomstenwet betreffende de 

huisarbeid geen rekening houden met de realiteit van het telewerk in het bijzonder 

artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 dat voorziet in een gelijke 
																																																								
51 Advies nr. 1528 betreffende het telewerk van de Nationale Arbeidsraad, 9 november 2005,  2. 
52 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, gewijzigd 
door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008, geratificeerd door de K.B.’s 
van 13 juni 2006 en 19 maart 2008, B.S. 12 april 2006 
53 W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON, M. DEPREZ, Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 
2014-2015, 2014, Wolters Kluwer België, 66.	
54 Nationale Arbeidsraad Advies nr. 1528, 4-5	
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behandeling van de telewerker en de vergelijkbare werknemers die op de 

bedrijfslocatie van de werkgever werken. In zijn advies stelt de Nationale Arbeidsraad 

voor om de Arbeidsovereenkomstenwet in die zin te wijzigen zodat dat 

telethuiswerknemers volledig worden uitgesloten van de bijzondere bepalingen 

betreffende de huisarbeid en dat zij derhalve onder het gemeen 

arbeidsovereenkomstenrecht zouden worden gebracht. De wetgever is de NAR hierin 

echter niet gevolgd.  

 

Telethuiswerkers zijn wel degelijk opgenomen in het toepassingsgebied van de wet 

van 6 december 1996 betreffende de huisarbeid dat is verworden tot titel VI van de 

Arbeidsovereenkomstenwet (artikel 119) 55 . Titel VI van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 is dus ook toepasselijk op de huisarbeid 

die eventueel gepaard gaat met telewerk56. Contradictorisch zijn de voornaamste 

bepalingen betreffende de overeenkomst tot huisarbeid die onder titel VI vallen zijn 

echter niet van toepassing op telethuiswerkers in zoverre telewerkers van de 

privésector onderworpen zijn onder de bepalingen van de CAO nr. 8557. Er is dus niet 

alleen sprake van onzekerheid onder welke wet telethuiswerkers nu vallen, maar ook 

van een grote paradox. Zo vallen telewerkers die regelmatig thuis werken niet onder 

de toepassing van de regels betreffende de overeenkomst inzake huisarbeid. Mobiele 

telewerkers die occasioneel, maar regelmatig thuiswerken vallen dan weer wel onder 

de bepalingen van titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten over de overeenkomst inzake huisarbeid. Zij vallen niet onder 

het toepassingsgebied van CAO nr. 85 betreffende het telewerk waarin ze expliciet 

zijn uitgesloten58. Tenslotte vallen alternerende werknemers die zowel thuis als in een 

satellietkantoor telewerken onder het toepassingsgebied van de CAO nr. 85 voor het 

deel van het telewerk dat ze thuis uitvoeren, terwijl door het feit dat voor het deel van 

het telewerk dat ze in een satellietkantoor uitvoeren ze niet onder het 

toepassingsgebied vallen59. 

 

																																																								
55 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 8. 
56 Art. 119.1 §1 en 119.2 §2 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 
57 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 8. 
58 Artikel 2 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
59 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 9.	
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Kortom, telethuiswerkers vallen onder de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 

en de bijzondere bepalingen van zijn titel VI over de overeenkomst voor thuisarbeid. 

De wetgever heeft wel voorzien dat alle bepalingen inzake de arbeidsvoorwaarden en 

de verplichtingen van de partijen vervat in titel VI niet toepasbaar zijn op de 

telewerkers van de privésector die onderworpen zijn onder de bepalingen van de CAO 

nr. 85. Voorts zijn er in de CAO nr. 85 door de sociale partners reeds afspraken 

gemaakt omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers 

ten opzichte van de controle op de elektronische online-communicatiegegevens. 

Hierover wordt er verder in titel 2.6.9 dieper op ingegaan. 

2.4.4 Kenmerken 

De hoofdkenmerken zoals vervat in de definitie van CAO nr. 85 betreffende het 

telewerk bestaan uit het vrijwillig karakter, het tijds- en plaats onafhankelijk werken, 

het werken op regelmatige wijze, een afwezigheid van rechtstreekse controle en het 

gebruiken van technologie.  

 

2.4.4.1 Vrijwillig karakter 
 
Eerst en vooral moet er gewezen worden dat telewerk geen recht is van de 

werknemer. Dit komt omdat telewerk steeds op vrijwillige basis plaatsvindt. Het 

vrijwillig karakter voor werknemer en werkgever  zoals vervat in art. 5 CAO nr. 85 

stelt dat werknemers niet verplicht kunnen worden om te telewerken. Tevens hebben 

ze het steeds het recht om een telewerkovereenkomst ongedaan te maken. Het 

telewerk kan deel uitmaken als onderdeel van de werknemer zijn oorspronkelijke 

arbeidsbeschrijving of als een vrijwillige subsidiaire regeling. Ook de werkgever kan 

niet verplicht worden om een telewerkovereenkomst aan te bieden aan zijn personeel. 

De werkgever kan telewerk niet aan de werknemer opdringen indien niets 

oorspronkelijk in de arbeidsovereenkomst was afgesproken. Indien telewerk geen deel 

uitmaakt voor de oorspronkelijke arbeidsbeschrijving en de werkgever telewerk 

aanbiedt, dan mag de werknemer dit aanbod aanvaarden of weigeren60. Indien de 

werknemer de wil uit om te kiezen voor telewerk, dan behoudt de werkgever het recht 

om dit te aanvaarden of te weigeren. Uiteraard moet de afbakening hiervan wel op 

																																																								
60 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 123. 



	 	 	

	 	 	23	

objectieve maatstaven gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat op basis van het 

gelijkheidsbeginsel een telewerker, die zich in dezelfde objectieve omstandigheden 

bevindt, dezelfde rechten geniet als een niet-telewerker.  

 

2.4.4.2 Op regelmatige wijze 
 
In de definitie van de CAO nr. 85 wordt de nadruk gelegd dat telewerk op regelmatige 

wijze moet verricht worden en niet incidenteel. Op regelmatige wijze wilt zeggen dat 

de werkgever en werknemer een regeling voor gedeeltelijke of gehele arbeidstijd 

kunnen opstellen. Zo beperkt bijvoorbeeld het koninklijk besluit voor telewerk bij de 

overheid het telewerken tot maximaal drie vijfde van de arbeidstijd op maandelijkse 

basis61. Zoals hoger vermeld overweegt federaal Minister van Werk Kris Peeters nu 

ook de invoering van occasioneel telewerk bij de personeelsleden van het federale 

openbaar administratief ambt. 

2.4.4.3 Tijds- en plaats onafhankelijk 
 

Telewerk houdt een andere manier in waarop arbeid georganiseerd wordt. Het tijds- 

en plaats onafhankelijk werken zorgt voor minder hiërarchie en meer eigen 

verantwoordelijkheid. Deze mentaliteitsverandering heeft tot doel om meer resultaat 

gebonden te werken. Binnen de arbeidsuren zoals vastgesteld door de werkgever voor 

al zijn werknemers, is de telewerker vrij om zijn arbeid te organiseren. De 

arbeidsrelatie tussen werkgever en telewerker is gebaseerd op een grote mate van 

onderling vertrouwen. Voor de arbeidsduur geldt dan ook het principe dat telewerkers 

zelf hun werk organiseren binnen de geldende arbeidsduur.  

 

2.4.4.4 Gebruik van technologie  
 
Uiteraard is het gebruik van technologie essentieel om als telewerker beschouwd te 

kunnen worden. Het werken met technologieën  zoals internet, video-calls en andere 

telecommunicatie betekent dat de telewerker toelating moet krijgen om zich te 

verbinden met het netwerk van het kantoor of werkplaats van buitenaf alsof hij op de 

werkplaats is gelokaliseerd.   
																																																								
61 Artikel 5 §4 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal 
administratief openbaar ambt 



	 	 	

	 	 	24	

2.4.4.5 Geen rechtstreekse controle 
 
Aangezien de telewerker niet op de bedrijfslocatie zelf aanwezig is, kan de werkgever 

geen rechtstreekse controle op de telewerker uitoefenen. Competente werkgevers 

zullen dan ook een mix van directe en indirecte technieken gebruiken om het gedrag 

en de output van de telewerkers te controleren. Deze technieken worden tevens 

gebruikt om de prestaties te verbeteren en de productiviteit te meten. Het gedrag kan 

bijvoorbeeld op indirecte wijze worden opgevolgd door de resultaten te beheren. Voor 

het controleren van het gedrag van de telewerker houdt de werkgever op voorhand 

reeds rekening door het formaliseren van de job- en communicatievereisten. Op die 

manier kan de manager persoonlijke afspraken vastleggen, gedetailleerde procedures 

definiëren of de wijze van communicatie specificeren.  

 

Indien de werkgever geen gezagsverhouding heeft met medewerkers door het feit dat 

zij geen werknemer, maar bijvoorbeeld slechts consultant zijn, heeft de werkgever 

toch nog een recht op controle van elektronische communicatiegegevens. De 

grondslag is hier anders, niet op basis van artikel 2 Arbeidsovereenkomstenwet, maar 

kan op basis van het eigendomsrecht, het verbintenissenrecht en het 

aansprakelijkheidsrecht gebaseerd worden62.  

 

2.4.5 Belangrijkste verschilpunten telewerk met thuiswerk 

Op het eerste zicht lijkt thuiswerk een vorm van telewerk te zijn, zonder dat iedere 

vorm van telewerk meteen een vorm van thuiswerk is 63 . De belangrijkste 

verschilpunten tussen het klassieke statuut van de thuisarbeider enerzijds en het 

statuut van de telewerker anderzijds zijn de aard van de werkzaamheden, de 

verplichtingen van de werkgever, de schriftelijke overeenkomst, de arbeidsduur, de 

arbeidsongeschiktheidsregeling en de onkostenvergoedingen.  

Er is een ruime interpretatie van het begrip ‘arbeid op afstand’, zodat ook werknemers 

die hun arbeid verrichten op een andere plaats dan waar de betrokken arbeid 

																																																								
62 CBPL, Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond privacy 
op de werkvloer, Januari 2015, www.privacycommission.be, 2. 
63 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en Telewerk: nog ver van huis”, Or. april 2006, 86. 
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normaliter wordt verricht als telewerkers worden gecatalogeerd 64 . Enkel het 

telethuiswerk is te zien als een specifieke vorm van thuiswerk waarbij de afstand met 

de onderneming wordt overbrugd door gebruik te maken van informatica en 

telecommunicatietechnologie. Thuiswerk omvat alle vormen van arbeid die wordt 

verricht door de werknemer in zijn woonplaats of op een door hem gekozen plaats en 

waarbij de werknemer niet onder de rechtstreekse controle van de werkgever staat65. 

Werken in telewerkcentra of telewerkkantoren, dit zijn geografisch verspreide 

kantoorruimtes waar de werkgever een ruimte huurt en waar de werknemer die in de 

buurt woont, zijn prestaties kan verrichten, vallen niet onder thuiswerk zoals 

gedefinieerd in de arbeidsovereenkomstenwet. Aangezien de werknemer het 

telewerkcentrum niet zelf kan kiezen, kan het niet beschouwd worden als een door 

hemzelf gekozen arbeidsplaats66.  

Bij thuiswerk dient er niet noodzakelijk te worden gewerkt met behulp van 

informatica, maar omdat telethuiswerk in beginsel onder de definitie van thuiswerk 

blijft vallen, heeft dat vele gevolgen voor de huidige stand van regelgeving. De 

telewerker onderscheidt zich van de thuisarbeider door het feit dat hij gebruik maakt 

van informatietechnologie zoals een PC en internet. Vervolgens zijn de verplichtingen 

van de werkgever veel uitgebreider in het kader van telewerk. Zo moet de werkgever 

bijvoorbeeld de telewerker alle nodige informatiemiddelen ter beschikking stellen om 

zijn arbeid uit te kunnen voeren. Zowel voor de telewerker als voor de thuisarbeider 

moet de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd, maar de verplichte 

vermeldingen bij telewerkers zijn beperkter dan die bij thuiswerkers.� Ook verschilt de 

sanctie wegens het niet-naleven van de vormvereisten. Wanneer er geen geschrift is, 

dan mag de thuisarbeider een einde maken aan de arbeidsovereenkomst zonder 

naleving van de wettelijke ontslagregels67 terwijl de telewerker enkel het recht heeft 

om zijn arbeidsprestaties terug in de ondernemingslokalen te verrichten68.� 

Zoals hierboven gezien is de gewone thuisarbeider niet onderworpen aan de regels 

inzake zondagsrust en arbeidsduur in de Arbeidswet. De telewerker is hiervan ook 
																																																								
64 B. OVERSTEYNS, “Telewerk” in O. Vanachter (ed.), Arbeidsrecht: een confrontatie tussen theorie 
en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1993, 113. 
65 E. KRESZLO, E. MARTINEZ, A. DE BECKER, J. DE SCHAMPELEIRE, “Telewerk in de 
openbare sector”, 2007, ULB, www.werk.belgie.be ,  6. 
66 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en Telewerk: nog ver van huis”, Or., april 2006, 86.	
67 Artikel 119.5 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
68 Artikel 6 §3 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
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uitgesloten, maar hij dient zijn werk wel te organiseren binnen de geldende 

arbeidsduur in de onderneming.  Bovendien kan het arbeidsreglement de periodes 

bevatten tijdens dewelke de werknemer al dan niet telewerk mag verrichten. �In de 

praktijk valt het niet altijd eenvoudig af te leiden of een werknemer al dan niet een 

telewerker is of slechts een thuiswerker. Zo ontbreekt elk kwalitatief of kwantitatief 

criterium tussen een gewone werknemer en de thuiswerker69. Het kenmerk van 

telewerk dat het moet uitgevoerd worden op regelmatige wijze kan ons wel helpen het 

onderscheid te maken. Zo kan men niet verwachten dat een werknemer die 

occasioneel zijn werk mee naar huis neemt als thuis- of telewerker wordt bestempeld. 

Indien het thuiswerken slechts een bijkomstige modaliteit vormt van de uitvoering 

van het werk, zal niet kunnen besloten worden tot het bestaan van huisarbeid70. 

Een thuisarbeider heeft tenslotte recht op een vergoeding die de kosten dekt die 

inherent zijn aan het thuiswerken71. Dergelijke onkostenvergoeding is wettelijk niet 

voorzien voor telewerkers. De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid lijkt voor 

telewerkers wel te aanvaarden dat een terugbetaling van de kosten ten belope van 

10% van het loon beschouwd wordt als de terugbetaling van werkelijk gemaakte 

kosten72. � 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
69 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en Telewerk: nog ver van huis”, Or., april 2006, 85. 
70 I. VAN TILBORGH, “Huisarbeid – De wet van 6 december 1996: oost, west … thuis best?” in 20 
jaar Arbeidsovereenkomstenwet, TSR, 1998, 15-47 
71 Artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
72 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 66. 
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2.5 Voor- en nadelen van telewerk 
 

2.5.1 Voordelen 

 
Telewerk (mits de realistische veronderstelling van een gemiddelde 

telewerkfrequentie van 1,6 dagen per werkweek) zou jaarlijks een minderkost van 900 

miljoen euro opleveren waarbij de grootste besparing zich veruitwendigd in 

congestiekosten zoals pollutie, verkeersonveiligheid en infrastructuurkosten73. Daarbij 

worden werknemers niet meer dagelijks geconfronteerd met de noodzakelijke 

pendeltijd. Door minder pendelverkeer vermindert dan ook de kans op 

verkeersongelukken. Op structureel niveau kan telewerk ook bijdragen tot een 

oplossing van de mobiliteitsproblematiek74.  

 

Daarnaast zien werknemers met een beperking hun tewerkstellingskansen verhogen, 

aangezien zij van thuis uit een  aangepaste infrastructuur ter beschikking kunnen 

hebben. Denk maar aan personen met een beperking, ouderen, tijdelijk of volledige 

arbeidsongeschikten, moeders, vaders en werknemers die een familielid ten zorg 

hebben. Tele- en thuiswerk is vooral ontstaan omwille van de bezorgdheid om een 

betere balans tussen privéleven en werk te vinden. Minder stress kan leiden tot een 

stijging van de productiviteit. Recent hebben de terroristische dreigingen aangetoond 

dat bedrijven met een gedecentraliseerd systeem beter kunnen inspelen op 

onvoorziene omstandigheden en zodoende kunnen blijven functioneren. 

 

Voor werkgevers is er tevens een minderkost voor uitrusting en kantoorruimte75. Een 

flexibelere manier van werken zorgt er tevens voor dat de werkgever beter kan 

inspelen op veranderende arbeids- en gezinssituaties. Voor de werkgever is er ook een 

grotere aanwervingsradius aangezien tele- en thuiswerk werkzoekenden de 

mogelijkheid aanbiedt om buiten hun regio te solliciteren. De aantrekkingskracht voor 

																																																								
73  A. VERBEKE, M. DOOMS, V. ILLEGEMS, “De Impact van telewerken op de 
verkeersexternaliteiten in Vlaanderen”, VUB Solvay Business School, 2006, 
www.mobielvlaanderen.be, 24. 
74 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 9. 
75 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 9.	
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bedrijven verhoogt door een beter imago voor werkgevers, door namelijk een modern, 

gezinsvriendelijk en milieubewust imago uit te stralen76.  

2.5.2 Nadelen 

Permanent van thuis uit werken kan leiden tot sociaal isolement van de werknemer 

ten opzichte van zijn of haar collega’s77. Door geen sterke contacten met de collega’s 

op te bouwen mist de werknemer eventueel carrièremogelijkheden binnen en buiten 

de onderneming78. Het eenzaam gevoel kan zelfs leiden tot burn-outs en depressies. 

Telewerk is ook niet voor iedereen weggelegd. Zo moet de werknemer beschikken 

over een goed organisatievaardigheden en getuigen van sterke discipline. Hij moet 

erop toezien dat zijn planning congrueert met zijn arbeid en is ook verantwoordelijk 

voor het halen van zijn doelstellingen zonder rechtstreeks toezicht van de werkgever. 

De werknemer dient ook discipline te tonen door zich niet te snel te laten afleiden met 

huishoudelijke taken. Dit brengt met zich mee dat de scheiding tussen werk en privé 

drastisch vermindert.  

 

Dat telewerk niet voor iedere werknemer een ideale oplossing is, wordt aangetoond 

door de mogelijkheid dat de werkgever kan eisen dat de potentiële telewerker al 

enkele jaren in het bedrijf aanwezig was, zodat men reeds informeel geleerd heeft wat 

er verwacht wordt in termen van gedragscodes en resultaten. Anderzijds ontstaan er 

voor de werkgever ook grote eenmalige kosten: een degelijk en aangepast 

communicatiesysteem dient uitgebouwd te worden, wat zich vertaald in kosten, 

omwille van de uitbreiding van de bestaande infrastructuur.  In de praktijk is echter 

gebleken dat omwille van deze nadelen telewerk zelden op structureel en permanent 

niveau wordt georganiseerd.  
 

Hoewel hierboven de voor- en nadelen van telewerk zijn vernoemd, dient men wel stil 

te staan bij het feit dat jaar na jaar meer werknemers het gevoel hebben om na hun 

arbeidsuren thuis nog te moeten verder werken. In een recente enquête geeft 6 op de 

10 werknemers toe dat ze na hun uren thuis nog verder werken79. Zeven op de tien 

werknemers beschouwt dan ook de communicatiemiddelen met de onderneming als 
																																																								
76 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 9.	
77 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 10.	
78	R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, 2006, Brugge, Die Keure, 10.	
79 X, “Telewerk altijd en overal?” Squared: het BBTK-magazine van de Kaderleden, Oktober 2013, 4. 
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stressfactoren tijdens, maar ook na het werk80. Hoewel thuiswerkers productiever 

werken hebben deze studies aangetoond dat ze langer werken dan dat zij normaal 

zouden doen op de werkvloer. 

 

Ook al heeft de werkgever de verplichting (zie infra) om de kosten voor 

arbeidsuitrusting op zich te nemen toch staat de werkgever niet altijd in voor de 

inrichting en uitrusting van de thuiswerkplek. Dat blijkt uit onderzoek van Regus 

waarvoor in juni 2015 meer dan 44.000 kantoorwerkers uit 100 landen - waarvan net 

geen 300 in België - werden bevraagd. Het onderzoek heeft aangetoond dat 35% van 

de Belgische respondenten en 32% wereldwijd schat dat dit hen op jaarbasis een 

maandsalaris of zelfs meer kost81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
80 X, “Telewerk altijd en overal?” Squared: het BBTK-magazine van de Kaderleden, oktober 2013, 4. 
81  
X, “Telewerk altijd en overal?” Squared: het BBTK-magazine van de Kaderleden, oktober 2013, 4. 
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2.6 Wettelijke verplichtingen volgens CAO nr. 85 betreffende het 
telewerk 

	

2.6.1  Geschreven arbeidsovereenkomst 

De wetgever verplicht de werkgever om een aparte arbeidsovereenkomst te maken 

voor iedere telewerker 82 . Zoals bij huisarbeid dient er ook een geschreven 

arbeidsovereenkomst te worden gesloten ten laatste op het ogenblik dat de werknemer 

begint te telewerken. Alle veranderingen met betrekking tot telewerken moeten wel 

zichtbaar zijn in de arbeidsovereenkomst. Dit is niet echt een flexibele bepaling voor 

werkgevers die deze vorm van arbeid willen introduceren. Daarom is het van uiterste 

belang dat er duidelijke afspraken op voorhand worden gemaakt. Enkele van deze 

verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst zijn echter niet identiek aan die 

voor thuiswerkers, wat logisch is aangezien er duidelijke afspraken moeten worden 

gemaakt met betrekking tot de ter beschikking gestelde apparatuur.  

 

De geschreven arbeidsovereenkomst dient volgende clausules te bevatten83: 

- de frequentie van het telewerk inclusief de dagen en uren waarbij de werknemer 

zal werken door middel van telewerk of op het kantoor of werkplaats van de 

werkgever; 

- De momenten wanneer de werknemer gebruik kan maken van technische bijstand 

van de werkgever; 

- De momenten tijdens dewelke de werknemer beschikbaar dient te zijn en de 

middelen hoe dit zal worden bereikt; 

- De regels in relatie tot de terugbetaling van de kosten gerelateerd aan telewerken 

zoals gsm- en internetkosten, kosten van installatie van software, kosten in geval 

van een defect van een communicatiemiddel; 

- De voorwaarden wanneer het telewerk kan worden stopgezet indien het telewerk 

geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke werkbeschrijving; 

- De locaties gekozen door de werknemer om zijn arbeid uit te voeren; 

 

																																																								
82 Artikel 6 §1 CAO nr. 85 betreffende het telewerk	
83 Artikel 6 §2 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
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Indien geen geschreven telewerkovereenkomst wordt aangeboden, heeft de telewerker 

het recht om terug te keren naar de bedrijfslocatie van de werkgever om daar zijn 

arbeidsverplichtingen te vervullen84. Deze sanctie is enkel voor telewerkers en bestaat 

niet voor thuiswerkers. Het niet-naleven van de vormvereisten bij thuiswerkers zorgt 

ervoor dat de thuiswerker een einde mag maken aan de arbeidsovereenkomst zonder 

naleving van de wettelijke ontslagregels. Indien de werknemer reeds een bestaande 

arbeidsovereenkomst heeft, zal een aanpassing van de arbeidsovereenkomst moeten 

worden overeengekomen. 

2.6.2 Middelen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren 

Art. 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 stelt dat de werkgever 

verplicht is om de nodige hulpmiddelen en materialen voor de uitvoering van het 

werk van de thuiswerker ter beschikking te stellen. Voor telewerkers geldt dit ook zo, 

zoals vermeld in artikel 10 CAO nr. 85. De werkgever zal dus in ieder geval toegang 

tot een computersysteem moeten verlenen als dit noodzakelijk blijkt voor de 

uitvoering van de arbeidsprestaties 85 . In vergelijking met thuiswerk krijgt de 

werkgever hier echter wel uitgebreidere verplichtingen.  

 

De werkgever moet de werknemer alle middelen verschaffen om thuis of op een ander 

gekozen locatie zijn werk adequaat te kunnen uitvoeren. Hieronder wordt verstaan 

alle communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk 

door de werknemer, zoals een computer en een gsm. De werkgever dient ervoor te 

zorgen dat het operationeel blijft door ook behoorlijke faciliteiten ter beschikking te 

stellen voor technische ondersteuning 86 . Tenzij de arbeidsovereenkomst anders 

bepaalt, zal de werkgever enkel opdraaien voor de kosten van de 

communicatiemiddelen en de kosten van verlies van gegevens en/of kosten 

veroorzaakt door schade aan de communicatiemiddelen. Indien de werknemer zijn 

eigen middelen zoals een computer of telefoon moet gebruiken, dan staat de 

werkgever in voor de kosten gerelateerd aan het telewerk. Dit zijn de kosten zoals 

internet en telefoonvergoedingen, installatie van noodzakelijke hardware en software 

																																																								
84 Artikel 6 §3 CAO nr. 85 betreffende het telewerk	
85 S. VAN WASSENHOVE, “Le respect de la vie privée dans l’usage des nouvelles technologies” in 
J.-F. LECLERCQ (ed.), Vie privée du travailleur et prerogatives patronales, Brussel, Ed. Du Jeune 
Barreau, 2005, 145 
86 Artikel 10 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
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en onderhoud daarvan. Het gebruik van ter beschikking gesteld materiaal is echter 

doel gebonden: het communicatiemiddel moet aangewend worden om de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Hij mag immers geen materiaal 

verzamelen of verspreiden via het internet dat buiten de beschrijving van de uit te 

voeren werkzaamheden valt87. Dit is een heel vreemde bepaling, want de bepaling 

lijkt te suggereren dat de telewerker met bijvoorbeeld een door de werkgever ter 

beschikking gestelde computer geen enkele persoonlijke opzoeking zou mogen doen. 

Het lijkt alsof de sociale partners bij het schrijven geen rekening hebben gehouden 

met de realiteit van het telewerken of met werken in het algemeen. Zelfs met zo’n 

bepaling hoeft de telewerker niets te vrezen, want rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens heeft in het arrest Niemitz88 gesteld dat het gezag van de 

werkgever zich niet kan doen gelden ten aanzien van alle aspecten van de 

persoonlijkheid en ten aanzien van alle activiteiten van de werknemer. Ten slotte 

heeft de werknemer de plicht om voorzichtig en met goede zorgen om te gaan met de 

tot zijn beschikking gestelde apparatuur89.  

2.6.3 Vergoeding en terugbetaling van kosten 

 
De werkgever dient het loon en de vergoedingen uit te betalen zoals afgesproken met 

de werknemer90. Met betrekking tot het opnemen van de kosten ten laste van de 

werkgever is er geen algemene verplichting opgelegd in de CAO nr. 85. Werknemers 

die hun eigen apparatuur zoals eigen computer of internetverbinding gebruiken zijn 

echter wel gerechtigd op een vergoeding van de werkgever voor de gedragen kosten. 

Dit wordt afgeleid uit artikel 9 CAO nr. 85 waarin de werkgever verantwoordelijk 

wordt gesteld voor het ter beschikbaar stellen van apparatuur en de bijhorende kosten 

op zich moet nemen91. Overigens kunnen partijen zelf overeenkomen wie voor welke 

kosten zal instaan en op welke manier de kosten ten laste van de werkgever zullen 

worden berekend volgens een vooraf overeengekomen verdeelsleutel. 

 

																																																								
87 Artikel 12 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
88 EHRM 16 november 1992, nr. 13710/88, Niemitz/Duitsland 
89 Artikel 12 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
90 Artikel 13 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
91 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en Telewerk: nog ver van huis”, Or., april 2006, 91. 
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Bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst voorziet 

de Arbeidsovereenkomstenwet92 in een subsidiaire regeling met betrekking tot de 

terugbetaling van de kosten. Het principe blijft wel dat de wetgever de partijen de 

zorg toevertrouwde om zelf een regeling uit te werken. Voor telewerkers aanvaardt de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat een vergoeding van ten hoogste 10% van het 

loon beschouwd wordt als een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten93. 

Kosten die worden beschouwd als zijnde inherent aan telewerk zijn bijvoorbeeld 

kosten voor elektriciteit, verwarming, gas, water, huisvesting en onderhoudskosten 

met betrekking tot de plaats waar het werk verricht wordt94. 

2.6.4 Arbeidsorganisatie 

2.6.4.1 Invoering van telewerk 
 
De werkgever is verplicht om de telewerker alle relevante schriftelijke informatie mee 

te delen in overeenstemming met Europese regelgeving met betrekking tot de 

transparantie van arbeidsovereenkomsten95. Deze richtlijn heeft tot doel om de 

werkgever te verplichten zo transparant mogelijk te zijn over de essentiële aspecten 

van de arbeidsovereenkomst inclusief informatie met betrekking tot de identiteit van 

de partijen, de arbeidsduur, het loon, de toepasselijke collectieve 

arbeidsovereenkomsten en arbeidsbeschrijvingen96.  

 

CAO nr. 3997 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen 

van de invoering van nieuwe technologieën verplicht de onderneming om een 

procedure van raadpleging en informatie98 op te starten. Deze CAO geldt enkel voor 

ondernemingen die ten minste 50 werknemers tewerkstellen gedurende het 

kalenderjaar dat voorafgaat aan de periode gedurende welke bepaalde informatie moet 

																																																								
92 Artikel 119.6 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
93 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 66. 
94 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen”, Gent, Larcier, 2008, 66.	
95 Europese Richtlijn 91/553/EEC van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of –
verhouding van toepassing zijn , Publicatieblad Nr. L 288, 28 oktober 1991, 32-35 
96 Artikel 2 Europese Richtlijn 91/553/EEC van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de 
verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of –verhouding van toepassing zijn 
97 CAO nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale 
gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, B.S. 8 februari 1984 
98 Artikel 3 CAO nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de 
invoering van nieuwe technologieën 
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worden verstrekt99. De werkgever moet het personeel informeren en raadplegen 

wanneer ze heeft beslist om een investering te doen in technologie die belangrijke 

collectieve gevolgen heeft voor de werkorganisatie of arbeidsvoorwaarden100. Er is 

sprake van belangrijke collectieve gevolgen indien ten minste 50% en tenminste 10 

werknemers betrokken zijn bij de invoering van de nieuwe technologie. Qua 

informatie dient de werkgever uiterlijk drie maanden voor het begin van de nieuwe 

technologie informatie te verstrekken over101: 

 

1. De aard van de nieuwe technologie; 

2. De economische, financiële en technische factoren die de invoering ervan 

rechtvaardigen; 

3. De sociale gevolgen van de invoering van de nieuwe technologie; 

4. De termijn waarbinnen de technologie werkelijk operationeel zal zijn. 

 

Deze informatie dient schriftelijk verstrekt te worden. Uitzonderlijk is de werkgever 

niet gehouden aan de schriftelijke informatieverplichting indien de verspreiding ervan 

schade kan berokkenen aan het bedrijf. Daarnaast dient de werkgever het personeel te 

raadplegen over102: 

 

1. De vooruitzichten over de werkgelegenheid en de voorgenomen sociale 

maatregelen op vlak van de werkgelegenheid; 

2. De werkorganisatie en arbeidsvoorwaarden; 

3. De gezondheid en veiligheid van de werknemers; 

4. De eventuele maatregelen voor opleiding en omscholing van de werknemers. 

 

Het nalaten om de informatie- en raadplegingsprocedure te volgen wordt 

gesanctioneerd door het feit dat werknemers kunnen genieten van een 

ontslagbescherming. Concreet mag de werkgever de werknemer niet ontslaan omwille 

																																																								
99 Artikel 1 §1 CAO nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van 
de invoering van nieuwe technologieën 
100 Artikel 2 CAO nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de 
invoering van nieuwe technologieën 
101 Artikel 2 §1 CAO nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van 
de invoering van nieuwe technologieën 
102 Artikel 4 CAO nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de 
invoering van nieuwe technologieën 
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van redenen die met de invoering van de nieuwe technologie te maken hebben. 

BLANPAIN argumenteert dat de bepalingen van CAO nr. 39 toepasbaar zijn in zaken 

waar technologieën worden geïntroduceerd die een impact kunnen hebben op de 

werkomgeving van de werknemer103. De invoering van deze technologieën zouden 

immers ook een invloed kunnen hebben op zijn privacy. 

 

2.6.4.2 Arbeidsuren 
 
Aangezien door het telewerken er meer flexibiliteit is in verband met de invulling van 

de tijd (geen “nine-to-five-job”), rijzen er problemen omtrent de afbakening van de 

arbeidsduurtijd. Art. 8§1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 stelt dat 

binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur de telewerker zelf 

zijn werk organiseert binnen de geldende arbeidsduur. Binnen de arbeidsuren zoals 

vastgesteld door de werkgever voor al zijn werknemers, is de telewerker dus vrij om 

zijn arbeid te organiseren. Of de telewerker zijn hele arbeidstijd of slechts een 

gedeelte ervan zal telewerken is irrelevant. Om de telewerker te beschermen voor 

disproportionele arbeidsuren bepaalt de CAO dan ook dat de telewerker onderworpen 

is aan dezelfde werkbelasting en prestatienormen als zijn collega-werknemer die op 

de bedrijfslocatie zelf werkt104. Hij zal zelfs als telewerker beschouwd worden ook al 

komen werknemer en werkgever overeen dat hij slechts één dag in de week van thuis 

uit zal werken.  

 

Het principe dat de telewerker vrij is om zelf zijn werk te organiseren vindt zijn 

oorsprong in artikel 9, 1ste lid van het Europees kaderakkoord van 16 juli 2002 inzake 

telewerk. Volgens de Nationale Arbeidsraad moet deze bepaling uitgelegd worden dat 

de Arbeidswet105 van 16 maart 1971 gewijzigd worden naar de context van de 

telewerkers zodat erop toegezien wordt dat de telethuiswerkers dezelfde rechten 

hebben als de werknemers die in de kantoren van het bedrijf tewerkgesteld zijn106. De 

Arbeidswet bevat namelijk de bepalingen omtrent het verbod op zondagwerk, op 

tewerkstelling tijdens een wettelijke feestdag, verbod op nachtarbeid en bepalingen 

																																																								
103 R. BLANPAIN, “Arbeidsverhoudingen: Overzicht van Maatregelen in Binnen- en Buitenland” in R. 
BLANPAIN, ET. AL., Nieuwe Technologieën en Arbeidsverhoudingen, Leuven, Acco, 1982, 73-74	
104 Artikel 8 §2 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
105 Arbeidswet van 16 maar 1971, B.S. 30 maart 1971 
106 Nationale Arbeidsraad Advies nr. 1528 
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inzake pauzes en rusttijden. Art. 3bis van de Arbeidswet voorziet echter wel in de 

mogelijkheid om, op advies van de Nationale Arbeidsraad, via koninklijk besluit, de 

bepalingen inzake arbeidsduur geheel of gedeeltelijk toepasbaar te maken op bepaalde 

huisarbeiders107. Overeenkomstig artikel 3bis van de Arbeidswet zijn de bepalingen 

van de arbeids- en rusttijden niet van toepassing op huisarbeiders met uitzondering 

van de bepalingen voor jeugdige werknemers108. De wetgever heeft deze bepalingen 

dan ook van toepassing verklaard op telewerkers zodat ze dezelfde rechten genieten 

als hun collega’s109. De wetgever had zelfs in belangrijke mate de telethuiswerkers 

voor ogen bij de invoeging van deze titel in de arbeidsovereenkomstenwet, via de wet 

op de huisarbeid110.  

 

In de arbeidsovereenkomst van de telewerker dient de frequentie en eventueel de 

dagen waarop telewerk wordt verricht en eventueel de dagen en/of uren van 

aanwezigheid in de onderneming worden opgenomen. Ook dienen de ogenblikken 

waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke 

middelen opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst111. Deze periodes mogen 

niet zomaar beschouwd worden als arbeidstijd aangezien bereikbaarheid niet mag 

gelijkgesteld worden met de tijd die de werknemer ter beschikking is van de 

werkgever in de zin van artikel 19 van de Arbeidswet112.  

 

Toezicht op de naleving van de arbeidstijdregeling van telewerkers door de werkgever 

kan wel zijn problemen meebrengen. Wanneer de telewerker online werkt, kan de 

werkgever in principe controle uitoefenen op het tijdsbeheer ook al heeft de 

werkgever geen absolute zekerheid of de persoon die met de computer werkt, wel 

degelijk zijn werknemer is113. 

 

 

																																																								
107 F. ROBERT, “Les aspects juridiques du télétravail à domicile: état de la question au regard de 
l’évolution récente de la législation”, Or. februari 2007, 5. 
108 Art. 30 – 34ter Arbeidswet 
109 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 21. 
110 Parl. St. Kamer 1995 – 1996, doc. 232/1, 1 - 2 
111 Art. 6§2, 1° en 2° van de CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
112 L. SMETS en N. THOELEN, “Thuiswerk en Telewerk: nog ver van huis”, Or., april 2006, 93. 
113 K. GOOSSENS, “Werken op pantoffels voor het scherm? Vergelijking van de rechtstoestand van de 
telewerkende werknemer met die van de buitenshuiswerkende werknemer en de telewerkende 
zelfstandige”, Or., december 2004, 258. 
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2.6.5 Veiligheid en gezondheid op de werkvloer 

 
De werkgever is verantwoordelijk voor de bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeid in overeenstemming 

met Richtlijn 89/391 omtrent veiligheid en gezondheid op het werk en andere 

relevante wetgeving114 zoals nationale wetgeving (vb. Welzijnswet van 4 augustus 

1996) en collectieve arbeidsovereenkomsten. De telewerker dient geïnformeerd te 

worden omtrent de regels in verband met veiligheid en gezondheid op de werkvloer 

en moet dan ook de veiligheidsvoorschriften op correcte wijze toepassen115.  

 

Indien de telewerker zijn werk niet kan uitvoeren dankzij een gebrek in de 

communicatiemiddelen door overmacht, moet hij zijn werkgever onmiddellijk 

inlichten116. Indien de telewerker dit doet, is hij gerechtigd op een vergoeding. De 

bevoegde controlerende instanties van de werkgever dienen toegang te hebben tot de 

locatie waar de telewerker zijn arbeid uitvoert om te controleren of de regels 

nageleefd worden in verband met veiligheid en gezondheid 117 . De interne 

preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te 

controleren of de geldende regelingen inzake gezondheid en veiligheid op correcte 

wijze worden toegepast. Indien het telewerk wordt verricht in een bewoond lokaal, 

moet een dergelijk bezoek echter van tevoren worden aangekondigd en moet de 

betrokken telewerker ermee hebben ingestemd. De telewerkers kunnen een 

inspectiebezoek echter ook zelf aanvragen. 

 

De wet van 4 augustus 1996118 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk en de ermee samenhangende verordenende bepalingen zijn 

van toepassing op telewerkers. De wetgeving inzake welzijn vindt echter geen 

makkelijke verzoening met thuiswerkers119. Deze thuiswerkers voeren immers hun 

arbeid uit op een werkplek waar de werkgever geen rechtstreekse controle over of 

																																																								
114 KB van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur, B.S., 7 augustus 
1993.	
115 Artikel 15, eerste lid CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
116 Artikel 13 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
117 Artikel 15, tweede lid CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
118 Art. 4 Wet van 4 Augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, B.S., 18 september 1996. 
119 M. CLAES, “Huisarbeid/Telewerk”, Or., 1993, 160. 
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toegang tot heeft. Des te problematischer is het aangezien de niet-naleving van de 

welzijnswetgeving strafrechtelijk wordt gesanctioneerd120. De bescherming van het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk wordt gerealiseerd door de 

werkgever de verplichting op te leggen tot het voeren van een welzijnsbeleid. Dit 

beleid heeft betrekking op arbeidsveiligheid, psychosociale belasting door werk, 

ergonomie, arbeidshygiëne en leefmilieu. De werkgever dient er in verband met de 

psychosociale toestand van de telewerker wel voor te zorgen dat de telewerker niet 

geïsoleerd raakt van de overige werknemers121. Een telewerker dient de kans te 

krijgen om gelijke toegang te hebben tot de werkvloer, tot de collega’s en informatie 

over de onderneming. 

 

2.6.6 Scholing en loopbaanontwikkeling  

Telewerkers hebben dezelfde rechten op scholingsfaciliteiten en mogelijkheden voor 

loopbaanontwikkeling. Zij genieten ook dezelfde collectieve rechten als de 

werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. De werkgever dient 

ervoor te zorgen dat zij adequate training krijgen met betrekking tot technische 

uitvoering van tot hen beschikbaar gestelde materiaal en in verband met de specifieke 

eigenschappen van deze vorm van arbeidsorganisatie122. De toezichthouder op de 

telewerker en zijn of haar directe collega’s maken ook aanspraak op bijkomende 

training voor deze vorm van arbeidsorganisatie. 

 

2.6.7 Aansprakelijkheid 

Wanneer de door de telewerker gebruikte apparatuur of gegevens verloren raken of 

beschadigd worden, zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van het 

bedrijf123. De telewerker is overigens verplicht om zorgvuldig om te springen met de 

hem ter beschikking gestelde apparatuur124. Dit houdt in dat hij via het internet geen 

materiaal mag verzamelen of verspreiden dat buiten zijn professionele activiteiten 

valt. Indien een telewerker gebruik maakt van de ter beschikking gestelde apparatuur 

																																																								
120 Art. 81 Welzijnswet van 4 augustus 1996 
121 Artikel 8 §3 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
122 Artikel 16 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
123 Artikel 11 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
124 Artikel 12 CAO nr. 85 betreffende het telewerk	
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en daarbij gegevens via het internet verzamelt en verspreidt, is hij aansprakelijk in de 

mate dat aan de voorwaarden van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet is 

voldaan. De voorwaarden van artikel 18 vereisen dat de werknemer aansprakelijk is 

voor zijn bedrog, zijn zware schuld en voor lichte schuld als die bij hem eerder 

gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De ratio legis achter deze regeling is om de 

werknemer te beschermen tegen verhoogde risico’s van aansprakelijkheid die hij 

tijdens de uitvoering van zijn werk kan ondervinden125. Er zal sprake zijn van bedrog 

indien er de wil is om te schaden. Een zware fout veronderstelt een dusdanig grove en 

extreme fout dat zij niet goed te praten is. Een eerder gewoonlijke fout blijkt dan weer 

uit een herhaling van foutieve handelingen die wijze nop een gebrek aan beroepsernst. 

 

De telewerker is verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een 

defect aan de door hem ter beschikking gestelde apparatuur126. Bij overmacht moet de 

telewerker de werkgever onmiddellijk inlichten ingeval hij daardoor zijn werk niet 

kan verrichten (bv. Elektriciteitspanne). In dat geval is de werkgever verplicht de 

telewerker het loon te betalen voor de periode dat de telewerker niet kan werken.  

 

2.6.8 Databescherming  

 
Om toegang te verkrijgen tot de data- en de softwarepakketten zijn potentiële 

bedreigingen verbonden waarmee de onderneming rekening moet houden. Er bestaat 

namelijk het risico voor het uitlekken van vertrouwelijke en essentiële informatie. De 

onderneming moet bijgevolg zoeken naar maatregelen die de kans op deze negatieve 

gevolgen beperken. In dit kader zijn het gebruik van wachtwoorden en het opzetten 

van virtuele private netwerken interessant om respectievelijk een deel van de data en 

het internet af te schermen van de buitenwereld. Daarnaast zijn firewalls en 

antivirussoftware noodzakelijk om virussen te weren. 

 

CAO nr. 85 verplicht de werkgever om alle nodige maatregelen te nemen om 

gegevens te beschermen die gebruikt of verwerkt worden door de telewerker voor 

																																																								
125 S. DEMEESTERE, “Moet je schade betalen als je iets stukmaakt op je werk?” www.jobat.be, 4 
oktober 2011 
126 Artikel 13 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
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professionele doeleinden 127 . Hij dient de telewerker te informeren omtrent de 

wetgeving en de ter beschikking gestelde middelen die data kunnen beschermen. 

Deze verplichting haakt daarvoor vast aan dezelfde verplichtingen opgelegd in CAO 

nr. 81 betreffende de controle op de elektronische communicatiemiddelen128. Een 

vooraf uitgewerkt en proportioneel systeem van elektronische controle lijkt 

onontbeerlijk, vermits de telewerker fysiek aan het oog van de werkgever en 

toezichthoudend personeel is onttrokken129. Het is belangrijk dat de telewerker de 

reikwijdte van de verplichtingen kent om zowel zijn persoonlijke gegevens alsmede 

informatie die de onderneming aangaat te beschermen. Zo niet rust er op de 

werkgever een aansprakelijkheid ten aanzien van ongepast e-mail en internetgebruik 

van de werknemer op basis van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet en 1384, 3° 

BW 130 . De werknemer kan immers met behulp van ter beschikking gestelde 

informaticamiddelen derden schade berokkenen. Schade kan bestaan uit aantasting 

van de reputatie van de werkgever of het lekken van bedrijfsgeheimen. De werkgever 

dient de telewerker te informeren omtrent enige restricties met betrekking tot het 

gebruik van ICT zoals het internet en omtrent de sancties in het geval van niet-

naleving131. De werkgever moet maatregelen nemen op het vlak van software om de 

bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen. In het bijzonder moet de 

werkgever de telewerker inlichten over de beperkingen die gelden op het vlak van het 

gebruik van IT-apparatuur en faciliteiten. Ook de sancties waaraan de telewerker zich 

blootstelt indien hij die regels niet naleeft, moeten medegedeeld worden132.  

 

2.6.9 Privacy 

De werkgever dient de privacy van de telewerker te respecteren 133 . Zowel 

bescherming van privacy als bescherming van data worden vermeld in het Europees 

Kaderakkoord rond telewerk. Er is echter geen melding van de notie privacy in de 

																																																								
127 Artikel 14 CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
128 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 139. 
129 F. ROBERT, Telewerk, Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Gent, Larcier, 2008, 118-
119 
130 S. VAN WASSENHOVE, “Le respect de la vie privée dans l’usage des nouvelles technologies” in 
J.-F. LECLERCQ (ed.), Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Brussel, Ed. du Jeune 
Barreau, 2005, 145-146. 
131 Artikel 14, eerste en tweede lid CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
132 L. SMETS, N. THOELEN, M. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 70. 
133 Artikel 6 European Framework Agreement on Telework 
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CAO nr. 85 betreffende het telewerk waarin databescherming wel wordt besproken. 

Privacy is een bredere term dan databescherming omdat het niet alleen betrekking 

heeft op de bescherming van gevoelige data, maar ook doelt op de bescherming van 

het privéleven, de domicilie, de correspondentie, de persoonlijke integriteit en 

individuele zelf-determinatie134. Het kaderakkoord stelt met betrekking tot privacy dat 

indien enige vorm van toezicht wordt geïnstalleerd, het dan dient evenredig te zijn aan 

het doel van het toezicht. Dit moet ingeleid worden in overeenstemming met 

Europese Richtlijn 90/270 betreffende visuele beeldschermapparaten 135 . De 

verwijzing naar de Richtlijn136 betreffende visuele beeldschermapparaten komt op 

eerste zicht vreemd over. Artikel 1, 3°, d sluit namelijk uitdrukkelijk “draagbare” 

systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op de werkplek uit het 

toepassingsgebied van de richtlijn. Een telewerker die draagbare uitrusting gebruikt 

voor zijn arbeid zou hier dus niet onder vallen. HENDRICKX argumenteert echter dat 

niet alle bepalingen van de richtlijn van toepassing zijn op de telewerker, doch enkel 

degene met betrekking tot de privacy van de telewerker137. Dit is omdat de verwijzing 

naar de richtlijn in artikel 6 niet in algemene termen is gebeurd, maar enkel onder de 

rubriek van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

Hier werd slechts kort de wettelijke verplichtingen rond privacy van de CAO nr. 85 

betreffende het telewerk besproken. In titel 4 en volgende, wordt dieper ingegaan op 

de controlemogelijkheden van de werkgever en de bescherming van de telewerker op 

zijn of haar privacy op basis van andere wettelijke bepalingen.  

 

 

 

 

 

																																																								
134 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62,  118.	
135 Artikel 6 European Framework Agreement on Telework 
136 Richtlijn 90/270/EEC van 29 mei 1990 betreffende de minimum voorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere richtlijn in de 
zin van artikel 16, lid 1 van de Richtlijn 89/391/EEG) 
137 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 119. 
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2.6.10 Arbeidsreglement 

De Arbeidsreglementenwet 138  is ook van toepassing op de telewerker. Iedere 

telewerker dient een exemplaar van het arbeidsreglement te ontvangen, net zoals 

iedere werkgever wettelijk verplicht is een arbeidsreglement op te maken139. Zoals 

vermeld in de Arbeidsreglementenwet moet het bericht met opgave van de plaats 

waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd worden aangeplakt op een 

zichtbare en toegankelijke plaats 140 . Strikt gezien zou de toepassing van deze 

verplichting ertoe leiden dat de genoemde berichten ook in het huis van de telewerker 

moeten worden aangeplakt141. Een werkgever is verplicht om op iedere plaats waar hij 

werknemers tewerkstelt, een afschrift bij te houden van het arbeidsreglement. Het is 

dus de taak van de werkgever om erop toe te zien dat er een afschrift van het 

arbeidsreglement aanwezig is bij de telewerker thuis. Deze verplichting lijkt op het 

eerste zicht dan ook te streng om in de praktijk effectief toegepast te worden. De 

reglementering dateert dan ook van een tijd waar er van telewerk nog geen sprake 

was 142 . Net zoals arbeidsreglementen komen internet beleidsregels en interne 

memoranda voor uit het recht van de werkgever om instructies te geven. 

Arbeidsreglementen verschillen echter met interne memoranda en internet 

beleidsregels door het feit dat deze laatste niet uitdrukkelijk onderworpen zijn aan 

wettelijke regels143. 

2.6.11 Ongeschiktheid en arbeidsongevallen 

Bij telewerkers is het moeilijk om arbeidssituaties te onderscheiden van privésituaties. 

Telewerkers werken immers vaak thuis en organiseren hun werkuren zelf. Het is voor 

de telewerker uitermate moeilijk om te bewijzen dat zijn schade is veroorzaakt door 

een gebeurtenis tijdens de eigenlijke uitvoering van de arbeid. In geval van een 

arbeidsongeval gelden in principe dezelfde regels voor telewerkers als voor reguliere 

werknemers die op de werkplaats of  onderweg werken zoals vervat in de Wet van 14 

																																																								
138 Wet van 8  april 1965 betreffende Arbeidsreglementen, B.S. 5 mei 1965 
139 Artikel 4 Wet van 8 april 1965 betreffende Arbeidsreglementen 
140 Artikel 15, eerste lid Wet van 8 april 1965 betreffende Arbeidsreglementen 
141 L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Mechelen, Kluwer, 2006, 74. 
142	R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en praktijk, Brugge, Die Keure, 2006, 115.	
143 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 133. 	
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juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen144 en de Arbeidsongevallenwet145. 

 

Om geen ongelijke behandeling tussen telewerkers en gewone werknemers door te 

voeren stelt artikel 7 Arbeidsongevallenwet een weerlegbaar vermoeden dat “een 

ongeval een arbeidsongeval is wanneer het zich voordoet op de plaats die in de 

arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de plaats waar de telewerker werkt en tijdens 

de periode die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de periode gedurende 

dewelke de telewerker werkt.”  

 

Als je een arbeidsongeval overkomt tijdens de telewerk, wordt dit ongeval geacht zich 

te hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, tot bewijs 

van het tegendeel. Dit op voorwaarde dat het zich voordoet op de plaats en de periode 

die schriftelijk zijn vastgelegd als de plaats en de periode waarop het werk wordt 

uitgevoerd. Arbeidsongevallen bij telewerkers dienen dus in tijd en in ruimte beperkt 

te worden. Bijvoorbeeld wanneer een telewerker slachtoffer wordt van een ongeval in 

een ruimte dat op voorhand door de werknemer en werkgever is omschreven, zal dit 

ongeval beschouwd worden als een arbeidsongeval en is geen verder bewijs nodig146.  

De beperking in de tijd is echter geen absolute verplichting, want de algemene 

arbeidsduurregeling zal gelden indien deze periode niet schriftelijk vermeld wordt147. 

Zo zal bij gebrek aan een dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst het 

vermoeden worden toegepast dat het ongeval zich voordeed tijdens de werkuren die je 

had moeten presteren indien je  in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld was. 

Een praktische oplossing om de bewijsproblematiek met betrekking tot het bestaan 

van een arbeidsongeval te vermijden is om een 24u/24u dekking overeen te komen 

met de arbeidsongevallenverzekeraar148.  

 

In afwijking van de reguliere werknemer bestaat er voor de thuiswerker wel een 

specifieke regeling met betrekking tot het doktersattest. Terwijl een gewone 

																																																								
144 Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, B.S. 28 juli 1979 
145 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S. 24 april 1971 
146 Art. 6 §2, °6 van de CAO 85 
147 Art. 6 §2bis van de CAO 85 
148 L. SMETS, N. THOELEN, N. WALRAVE, Telewerken, Kluwer, 2006, 83. 
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werknemer bij arbeidsongeschiktheid slechts een doktersattest aan de werkgever moet 

overhandigen wanneer die laatste er expliciet om vraagt149, gelden er strengere regels 

voor de thuiswerker. Bij ziekte, ongeval of ongeschiktheid tot arbeid is de thuiswerker 

gerechtigd tot een vaststaande bezoldiging indien hij/zij onmiddellijk de werkgever 

daarvan informeert en de werkgever binnen de twee werkdagen na de ongeschiktheid 

een attest van de dokter opstuurt waarin de ongeschiktheid wordt bevestigd150. Deze 

bepaling is ook van toepassing op telethuiswerkers151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
149 Artikel 31 §2, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet 
150 Artikel 119. 9 Wet van 6 december 1996 op de huisarbeid 
151 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en praktijk, Brugge, Die Keure, 2006, 118. 
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2.7 Telewerk in de openbare sector 
	

2.7.1 Situering 

	
De grens tussen de publieke en de private sector vervaagt steeds meer152. Niet alleen 

in de private sector is men op zoek naar nieuwe alternatieve werkvormen zoals 

telewerk, maar ook in de openbare sector ziet de overheid al geruime tijd de 

voordelen van telewerk in. Een onderzoek in 2007 met medewerking van de ULB, 

VUB en met de steun van het Europees Sociaal Fonds had zich reeds bezig gehouden 

met de vraag hoe de overheid kan meepikken in de voordelen van telewerk153. Dit 

onderzoek leidde in 2008 tot de implementering van telewerk in de FOD Sociale 

Zekerheid onder leiding van Frank Van Massenhove dat tot een volledige 

kantoorrevolutie leidde. Thuis- en telewerken is bij deze Federale Overheidsdienst nu 

dan ook dagelijkse kost geworden154. Hun interesse in telewerk kwam voort uit het 

feit dat ze te weinig hoogopgeleide profielen konden aantrekken om te komen werken 

bij de federale overheid. Flexibeler werken bleek de oplossing.  Recent heeft Minister 

van Ambtenarenzaken Steven Van de Put (N-VA) een plan gelanceerd om burn-outs 

bij ambtenaren aan te pakken155. Het plan houdt in dat ambtenaren meer thuis of 

vanuit satellietkantoren in de buurt kunnen werken en poneert een grotere 

implementering van telewerk binnen de overheid in het algemeen. 

 

Ook in de openbare sector wordt telewerk opgedeeld in verschillende vormen: 

telethuiswerk, het mobiel telewerken, telewerk in een telewerkcentrum en telewerk in 

een satellietkantoor van de werkgever156. Deze verscheidenheid blijkt dan ook uit 

verschillende resoluties betreffende het opzetten van experimenten inzake telewerken 

in de federale157 en de Vlaamse158 administratie. Een koninklijk besluit159 heeft dan in 

2006 het telewerk bij het federaal administratief openbaar ambt ingevoerd. 

																																																								
152 F. VANDENDRIESSCHE, “Publieke en private rechtspersonen”, Brugge, die Keure, 2004, 253 
153 E. KRZESLO, E. MARTINEZ, A. DE BECKER, J. De SCHAMPHELEIRE, “Telewerk in de de 
openbare sector”, 2007, www.werk.belgie.be ,  111. 
154 B. DE CLIPPEL, J. BELBRUYERE, C. DE SPLENTER, ET. AL., “Brochure: Telewerken, iets 
voor jou?” Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,   
155 X, “Steven Van de Put pakt burn-out bij ambtenaren aan”, De Standaard, 12 juli 2016.  
156 B. OVERSTEYNS, “Telewerk” in O. Vanachter (ed.), Arbeidsrecht: een confrontatie tussen theorie 
en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1993, 114. 
157 Parl. St., Kamer, buitengewone zitting 2003, nr. 195/1, 3. 
158 Parl. St., Vlaams Parl., zitting 2001-2002, nr. 1096/1, 2. 
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2.7.2 Ambtenaren versus contractuelen 

De publieke sector kan worden omschreven als die entiteiten zoals de Staat, de 

Gemeenschappen, de Gewesten, provincies en gemeenten die van de wetgever een 

van het privaatrecht afwijkende rechtsvorm hebben gekregen160. In de openbare sector 

kunnen contractuele personeelsleden worden aangeworven ook al is de normale 

tewerkstellingsvorm de statutaire. Dit blijkt uit artikel 4 van de wet van 22 juli 1993 

houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en andere regelgeving161. 

Dit geldt ook zo bij de Vlaamse gemeenten waarbij het Vlaamse Gemeentedecreet 

expliciet de mogelijkheid tot contractuele tewerkstelling voorziet162. De ambtenaar 

bevindt zich in een specifieke situatie. Een ambtenaar is elkeen die eenzijdig in vast 

dienstverband is aangesteld door de Koning, de respectievelijke regeringen dan wel 

door de raad van bestuur van de tewerkstellende organieke openbare dienst en 

onderworpen is aan een statuut met algemene en onpersoonlijke regels dat te allen 

tijde eenzijdig door de organieke openbare dienst kan worden gewijzigd163. Het 

statuut van ambtenaar houdt vier essentiële aspecten in. Het vaste dienstverband, de 

eenzijdige aanstelling, de eenzijdige wijzigbaarheid en het statuut met algemene en 

onpersoonlijke regels. Het vast dienstverband houdt in dat de ambtenaar slechts 

ontslagen kan worden in een limitatief aantal gevallen die zijn opgesomd in het 

statuut en overeenkomstig de procedure die in het statuut is bepaald. De  eenzijdige 

aanstelling houdt in dat de ambtenaar door een eenzijdige rechtshandeling toetreedt 

tot het statuut, waarin zijn arbeidsvoorwaarden juridisch eenzijdig zijn vastgelegd164. 

 

In verband met telewerk heeft dit verschil in rechtspositie gevolgen gehad op de 

toepassing van bepalingen inzake de regeling van de rechtspositie van 

personeelsleden in de publieke sector. Dit zijn de ambtenaren zoals hierboven 

vermeld en de contractuele personeelsleden. Zowel contractanten als ambtenaren 
																																																																																																																																																															
159 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief 
openbaar ambt, B.S. 1 december 2006 
160 E. KRZESLO, E., A. DE BECKER, J. De SCHAMPHELEIRE, “Telewerk in de de openbare 
sector”, 2007, www.werk.belgie.be,  8. 
161 Artikel 2 §1 Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en 
geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie 
162 Artikel 104 van de Gemeentedecreet; artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet 
163 J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 33.	
164 E. GILLET, “La nature juridique de la relation entre l’agent et son administration” in J. SAROT 
(ed.), Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 199’, 13-14 
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worden beschouwd als zijnde tewerkgesteld in ondergeschikt verband165. Dit is echter 

niet altijd zo duidelijk geweest.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie 

bevestigde dit principe in enkele  arresten166 op 3 juli 1986 en 24 maart 1993. Het 

Europees kaderakkoord van 16 juli 2002 stelt dan ook in artikel 2 dat telewerk enkel 

van toepassing is voor de personeelsleden die telewerken in ondergeschikt verband. 

Dit kaderakkoord geldt dus ten aanzien van contractanten en ambtenaren. Het 

samenwerkingsverband in de private of publieke sector is daardoor irrelevant. 

 

2.7.3 Wettelijke regeling  

	
In het ambtenarenrecht geldt de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet. Dit wordt immers expliciet 

uitgesloten in artikel 2 § 3 waarbij de publieke sector uit het toepassingsgebied wordt 

verklaard. De ratio legis hierachter is dat de bindende kracht van collectieve 

arbeidsovereenkomsten niet te verzoenen valt met de eenzijdigheid die een sleutelrol 

speelt in het ambtenarenrecht167. Bijgevolg is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 

85 niet van toepassing op personeelsleden in de openbare sector, dus noch voor 

ambtenaren, noch voor contractuelen. 

 

Aan de andere kant is er een specifieke regeling voor de personeelsleden bij de 

federale overheid. Deze regeling vertrekt van de bepalingen van het Europees 

kaderakkoord over telewerk dat ook voor de publieke sector is afgesloten168. De 

aanhef van het kaderakkoord vermeldt immers: “The social partners see telework 

both as a way for companies and public service organisations to modernise work 

organisation, and as a way for workers to reconcile work and social life and giving 

them greater autonomy in the accomplishment of their tasks.” De federale wetgever 

heeft dan in november 2006 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat een omzetting 

was van het kaderakkoord. Het K.B. neemt de definitie van telewerk over en sluit 

mobiele telewerkers en satelliettelewerkers dan ook uit het toepassingsgebied, net 

																																																								
165  Advies afdeling wetgeving Raad van State bij de wet van 12 april 1965 houdende de 
loonbescherming 
166 HvJ, C-66/85, Lawrie-Blum, Jur., 1986, I, 2121; HvJ, C-71/93, Van Poucke, Jur., 1994, I, 1101 
167 Parl. St., Kamer, zitting 1970-1971, nr. 889/1, 15	
168 S. BELLEMANS, “Telewerk bij overheid” NJW, nr. 250, 16 november 2011, 651. 



	 	 	

	 	 	48	

zoals in de private sector169. Het besluit is van toepassing op personeelsleden, 

contractueel of statutair, van de federale overheidsdiensten, van de 

programmatorische federale overheidsdiensten evenals van de diensten die ervan 

afhangen of een van de rechtspersonen, bepaald in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 

1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken170. Omwille van de 

tewerkstelling bij de federale overheid zijn er wel twee bijkomende voorwaarden 

opdat een personeelslid beroep kan doen op telewerk. Ten eerste moet er een 

beslissing genomen worden om op telewerk beroep te doen, niet enkel binnen de 

openbare instelling die het personeelslid tewerkstelt, maar ook binnen de dienst 

waartoe hij behoort171. Ten tweede moet er een schriftelijk voorstel opgesteld worden 

in onderling akkoord tussen de overheid en zijn ambtenaar172. Dit kan de vorm 

aannemen van een bijlage bij de arbeidsovereenkomst of een unilaterale beslissing in 

het geval van een statutaire ambtenaar173. 

 

Net zoals voor de invoering van telewerk in de privésector dient de telewerker en zijn 

werkgever voorafgaand een schriftelijke voorstel op te stellen met daarin de 

bovenvermelde verplichte vermeldingen174.  Eveneens wordt het vrijwillig karakter 

van telewerk benadrukt in artikel 5. Op basis van het gelijkheidsbeginsel mag er voor 

telewerkende personeelsleden die zich in dezelfde objectieve omstandigheden 

bevinden geen onderscheid gemaakt worden bij de betrokken besturen. De 

noodwendigheden van de dienst, zoals bijvoorbeeld zij die kaderen in het beginsel 

van de continuïteit van de openbare dienst, mogen de gelijke behandeling van de 

personeelsleden niet verhinderen175.  

 

De positie van de ambtenaar wordt echter heden ten dage uitgewerkt in het Koninklijk 

Besluit van 7 oktober 2011 betreffende het telewerk in het federaal administratief 

																																																								
169 Artikel 2 §2 en artikel 4 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 
170 Artikel 1 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal 
administratief openbaar ambt 
171 Artikel 3 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal 
administratief openbaar ambt 
172 Artikel 4 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal 
administratief openbaar ambt 
173 F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen”, Larcier, Gent, 2008, 134 
174 Artikel 9 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal 
administratief openbaar ambt 
175 RvS, 27 augustus 1991, nr. 37.538; RvS, 1 december 1998, nr. 77.277	
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openbaar ambt176. Het is hetzelfde koninklijk besluit als in 2006, doch met een kleine, 

maar niet onbelangrijke wijziging. Het grote verschil met de regeling in de privésector 

is dat het gewijzigde koninklijk besluit een onderscheid maakt tussen telewerk op 

regelmatige basis en telewerk op incidentele basis. Waar incidenteel telewerk in de 

privésector expliciet177 wordt uitgesloten, stelt het K.B. dat telewerk een vorm van 

organisatie en/of uitvoering van het werk is waarin, met gebruikmaking van 

informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever 

zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige of op incidentele basis, buiten die 

werkvloer worden uitgevoerd178. Sinds 2011 is het dus voor federale ambtenaren 

mogelijk om veel flexibeler in te spelen op de dagdagelijkse realiteiten. Waar 

stakingen in het openbaar vervoer voor grote hinder kunnen zorgen bij werknemers in 

de privésector aangezien incidenteel telewerk daar niet is voorzien, zouden federale 

ambtenaren door deze incidentele telewerkvorm gemakkelijk de mogelijkheid hebben 

om bijvoorbeeld een dag thuis te werken met behulp van ICT. Op vlak van het 

voorafgaande schriftelijke voorstel bij incidenteel telewerk moeten de dagen van 

telewerk en de dagen van aanwezigheid op de werkvloer niet vermeld worden in het 

voorstel, aangezien een e-mail voor het begin van de werkdag volstaat179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
176 Koninklijk Besluit van 7 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 
2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt, B.S. 19 oktober 2011 
177 zie artikel 2, eerste lid CAO nr. 85 betreffende het telewerk 
178 Artikel 2 §1, 1° Koninklijk Besluit van 7 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt 
179 S. BELLEMANS, “Telewerk bij overheid” NJW, nr. 250, 16 november 2011, 652. 
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3 Regelingen rond telewerk bij de buurlanden 
 

3.1 Nederland 
 
In Nederland hebben meer dan de helft van alle bedrijven telewerkers in dienst, 

namelijk 59% in 2011180. Dit ligt net onder het Europees gemiddelde van 60% van het 

aandeel bedrijven dat telewerken ondersteunt181. Bij Nederlandse ICT-bedrijven ligt 

dat wel veel hoger en spreken we van cijfers rond de 91 %182. Het zijn dan ook vooral 

bedrijven in de financiële en ICT-sector die telewerken op grote schaal ondersteunen.  

 

Er wordt in de Nederlandse rechtsleer de definitie van SOMBROEK gehanteerd 

waarin telewerk wordt gedefinieerd als zijnde een vorm van werk waarbij de 

werkplaats geografisch is verdeeld van de centrale werkplaats van de onderneming183. 

De keuze van de werkplek is bepaald door de noden van de persoon die het werk 

uitvoert. De geografische afstand wordt overbrugd door technologische middelen en 

micro-elektronica184. Er wordt vooral nadruk gelegd op de werkplaats en het gebruik 

van elektronische communicatiemiddelen. In Nederland wordt het toepassingsgebied 

van bestaande regelingen rond arbeidsrecht en sociale zekerheid uitgebreid tot 

telewerkers. Bij de omzetting van de European Framework Agreement waren immers 

reeds vele regelingen hiervan aanwezig in het algemeen Nederlandse arbeidsrecht185. 

Het vrijwillig karakter is hier ook een essentieel aspect van telewerk aangezien 

volgens een algemeen beginsel van Nederlands arbeidsrecht een werknemer niet 

verplicht kan worden om tegen zijn/haar wil telewerk uit te voeren186. Volgens artikel 

7:655 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek dient de arbeidsovereenkomst ook 

schriftelijk te worden opgesteld.  

 

																																																								
180 Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Computable, 27 augustus 2013 
181  Eurostat, Bedrijven (10 of meer werkzame personen, excl. Financiële instellingen en 
gezondheidszorg) met telewerkers in de EU, 2012, www.cbs.nl (geraadpleegd op 28 juli 2016) 
182  Eurostat, Bedrijven (10 of meer werkzame personen, excl. Financiële instellingen en 
gezondheidszorg) met telewerkers in de EU, 2012, www.cbs.nl (geraadpleegd op 28 juli 2016) 
183 C. SOMBROEK, H.J.M. KAPTEIN, Telewerk in de praktijk, Arbeidsinspectie Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 1992, 9. 
184 F.J.L. PENNINGS, A.D.M. VAN RIJS, A.T.J.M. JACOBS, H.H. DE VRIES, Telework in the 
Netherlands: labour law, social security and occupational health and safety aspects, Amsterdam, HSI 
Instituut, 1996, 4.  
185 A.T.J.M. JACOBS, “The Netherlands”, 192 in R. BLANPAIN et. al., European Framework, 
Agreements and Telework, 2007, Kluwer Law International BV, 191-204 
186 W.C.L. ZEGVELD, “Handboek Telewerken”, Assen, Van Grochum, 1995, 118-119	
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Met betrekking tot de arbeidsomstandigheden zoals veiligheidsmaatregelen, 

risicoanalyses en huisbezoeken vallen de Nederlandse tele- en thuiswerkers onder de 

Arbeidsomstandighedenwet187 (Arbowet) van 18 maart 1999. Deze kaderwet bevat de 

algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid in 

bedrijven. De concrete rechten en verplichtingen staan echter opgelijst in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit188. Het geeft nadere regels in het belang van veiligheid 

en gezondheid op de werkplek en is integraal van toepassing op Nederlandse tele- en 

thuiswerkers. Tenslotte is er ook een regeling uitgewerkt voor Nederlandse 

ambtenaren, namelijk de Besluit Raamregeling Telewerken van 12 maart 2001. 

 

Er kan concluderend gesteld worden dat telewerk in Nederland niet keurig is 

gereglementeerd, maar men gaat vooral uit van het principe dat werkgever en 

werknemer duidelijke afspraken maken en overleg plegen met elkaar. De Nederlandse 

wetgever doet dan ook zijn best om oude rigide regelingen van de baan te schuiven 

om deze nieuwe flexibele vorm van arbeid verder in de maatschappij te introduceren. 

 

3.2 Frankrijk 
 
Telewerk in Frankrijk ligt met een gemiddelde van 57% net onder het Europees 

gemiddelde van bedrijven die telewerkers in dienst hebben189. Frankrijk heeft op 19 

juli 2005 een collectieve overeenkomst (‘Accord National Interprofessionel’) 190 

opgesteld waarin ze uitvoering gaven aan de European Framework Agreement van 16 

juli 2002. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard op 30 mei 2006. Artikel 1 

van deze CAO definieert telewerk als: “Le télétravail est une forme d’organisation 

et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le 

cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être 

réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon 

régulière. ” 

 

																																																								
187 Wet van 18 maart 1998, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden 
188 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid	
189  Eurostat, Bedrijven (10 of meer werkzame personen, excl. Financiële instellingen en 
gezondheidszorg) met telewerkers in de EU, 2012, www.cbs.nl 
190 Accord National Interprofessionel du 19 juillet 2005 sur le télétravail	



	 	 	

	 	 	52	

In deze definitie valt op dat het werk op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie 

van de werkgever dient te worden uitgevoerd. De regelmatige basis wilt echter niet 

zeggen dat het werk in zijn totaliteit buiten de bedrijfslocaties moet  worden 

uitgevoerd191. In het Franse arbeidsrecht wordt er aan de telewerker geen specifiek 

statuut van telewerker gegeven. Hij is en blijft een loontrekkende werknemer. Dit 

wordt benadrukt door artikel 2 waarin wordt gesteld dat het gebruik maken van 

telewerk enkel invloed heeft op hoe de arbeid wordt uitgevoerd, maar niet op het 

statuut van de werknemer. In de CAO wordt er tevens benadrukt dat een telewerker 

gebruik maakt van informatietechnologie om zijn werk uit te voeren en niet enkel om 

het resultaat terug door te sturen naar de werkgever192. 

Met betrekking tot het toepassingsgebied van telewerk omvat de CAO alle vormen 

van telewerk, met uitzondering van het mobiel telewerk dat expliciet wordt 

uitgesloten193. Zoals eerder gezien sluit België buiten het mobiel telewerken ook het 

gedecentraliseerd telewerken uit zijn toepassingsgebied. Frankrijk laat 

gedecentraliseerd telewerken dus wel toe. In artikel 4 van de CAO wordt de 

gelijkheid van behandeling van een telewerker met een normale werknemer op de 

bedrijfslocatie benadrukt. Deze bepaling heeft tot doel om discriminatie tussen de 

verschillende werknemers te vermijden. Een arrest194 van het Franse Hof van Cassatie 

heeft gesteld dat een werknemer niet kan verplicht worden om thuis te werken en daar 

zijn bestanden en arbeidsinstrumenten te installeren. Hier benadrukt het hoogste 

gerechtshof dus het vrijwillig karakter van telewerk.  

 

 

 

 

																																																								
191 RAY, J.E., en ROJOT, J., “Frankrijk”, 159 in R. BLANPAIN et. al., European Framework, 
Agreements and Telework, 2007, Kluwer Law International BV, 191-204 
192 RAY, J.E., en ROJOT, J., “Frankrijk”, 160 in R. BLANPAIN et. al., European Framework, 
Agreements and Telework, 2007, Kluwer Law International BV, 191-204 
193 Artikel 1, derde lid ANI du 19 juillet 2005 relatif au télétravail 
194 Cass. (FR) 2 oktober 2001, nr. 99-42.727, Abram/Zurich Assurances	
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4 De bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
	

4.1 Definitie 
	
Privacy, het privéleven of de persoonlijke levenssfeer wordt algemeen gedefinieerd 

als zijnde het recht om met rust gelaten te worden. De definitie komt van de 

Amerikaanse rechtsleer waarbij privacy wordt omschreven als ‘the right to be left 

alone’195. Het privéleven heeft zijn eigen aard, dat verschilt van persoon tot persoon 

en geval tot geval. Privacy is een kwestie van gradatie en het belang dat een persoon 

eraan hecht 196 . In de literatuur 197  worden er verschillende vormen van privacy 

beschreven. Informationele privacy, communicatieve privacy, fysische en psychische 

privacy en tenslotte zelfbepaling. Informationele privacy betreft informatie aangaande 

iemands persoon of zijn of haar persoonlijke levenssfeer en de aanspraak van een 

individu om naar eigen inzicht te bepalen wanneer, hoe en tot op welke hoogte 

informatie kenbaar wordt gemaakt aan anderen198. Communicatieve privacy gaat over 

de communicatievrijheid en het communicatiegeheim. Fysische en psychische privacy 

heeft betrekking op de fysische en psychische integriteit van het individu. 

Zelfbepaling, tenslotte, slaat op de ruimte die aan elk individu toekomt om de eigen 

persoonlijkheid, de eigen levenswijze en het eigen levensplan te bepalen. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat het begrip privéleven 

een ruim en dynamisch begrip is dat niet op een exhaustieve manier kan gedefinieerd 

worden 199 . In de praktijk heeft het recht op privacy meestal betrekking op 

informationele privacy waar informatie over de werknemers wordt vergaard, 

bijvoorbeeld medische informatie en informatie via communicatiemiddelen. 

4.2 Grondrechten 
 
Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bevindt zich in de vierde 

generatie grondrechten, namelijk die van de rechten en vrijheden die het individu 

helpen vrijmaken van de verplichtingen of dwang uitgaande van ‘familie, staat, kerk 

																																																								
195 S.D.WARREN, L.D. BRANDEIS, "The Right to Privacy", H.L.R., 1890, 193-220. 
196 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 132. 
197  R. DE CORTE, “De achterkant van de privacy. Kan het beroep op privacy leiden tot 
straffeloosheid?” NJW, 2003, 798. 
198 H. RUIKES en S. VAN KEULEN, Recherchepraktijk en recente privacy-wetgeving, Lochem, Van 
den Brink & Co, 1992, 17. 
199 EHRM 16 februari 2000, nr. 27798/95, Amann/Zwitserland, overweging 65 
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en kapitaal’200. Spreken over privacy in de arbeidsverhouding ligt niet voor de hand, 

aangezien de arbeidsrelatie traditioneel beschouwd wordt als een privaatrechtelijke 

rechtsverhouding, terwijl grondrechten volgens de traditionele opvatting tot het 

publiekrecht behoren waar de rechtsverhouding tussen overheid en individu wordt 

geregeld201.  

Iedereen heeft het genot van grondrechten in zijn verschillende hoedanigheden als 

burger en/of als werknemer. Het genot of de uitoefening van een grondrecht is 

gerelateerd aan de context van degene die er bescherming van wenst. Dit wilt zeggen 

dat een grondrecht niet absoluut is en beperkingen mogelijk zijn. In verband met 

grondrechten in arbeidsverhoudingen betekent dit dat werknemers hun grondrechten 

niet kunnen verliezen door het sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

4.2.1 Belgische Grondwet 

Bij de controle op de werknemer en in het bijzonder de controle op de telewerkende 

werknemer dienen er een aantal basisrechten te worden vermeld. In België geniet 

iedere werknemer van artikel 22 van de Belgische Grondwet dat stelt dat ‘ieder heeft 

het recht op eerbiediging van zijn privé- en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen 

en onder de voorwaarden door de wet bepaald.’202.  

De Belgische grondwetgever heeft pas in 1994 uitdrukkelijk het recht op privacy in de 

grondwet opgenomen. 1994 was ook het jaar waarin de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer haar eerste adviezen over andere dan de 

haar eigen wetgeving kon geven203. Artikel 22 is een grondrecht met horizontale 

werking waarvan niet in algemene termen van kan worden afgeweken. Dit wilt 

zeggen dat deze rechten toepasselijk zijn in de verhoudingen tussen burgers 

onderling204.  Zij zijn afdwingbaar ten aanzien van andere individuen en niet alleen 

tegenover publieke overheden. 

 Vervolgens geldt er voor de telethuiswerker ook de onschendbaarheid van de 

woning, vervat in artikel 15 van de Belgische grondwet. Er dient ook rekening te 
																																																								
200 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 10. 
201 F. HENDRICKX, Privacy en arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, 1999, 5. 
202 Artikel 22 Belgische Grondwet 
203 CBPL, Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond privacy 
op de werkvloer, Januari 2015, www.privacycommission.be, 2. 
204 F. HENDRICKX, Privacy en Arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, 1999, 4. 
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worden gehouden met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging205. 

Daarbij kan men ook nog artikel 23 van de Belgische Grondwet aanhalen dat stelt dat 

ieder recht heeft op het leiden van een menswaardig leven, dat ook het recht omvat op 

informatie, overleg en collectief onderhandelen in zijn derde lid. 

4.2.2 Internationale en Europese regelgevingen 

Het Internationaal Verdrag van de Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO-Verdrag) 

bepaalt in artikel 17: “1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of 

onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. 2. 

Eenieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of 

aantasting.”  

Andere vaak geciteerde instrumenten met betrekking tot privacy zijn artikel 7 van het 

Europees Charter voor de Rechten van de Mens van 2000 dat uitdrukkelijk het respect 

voor het privé en familieleven, het huis en al de communicatie vooropstelt. In 

vergelijking met het EVRM houdt het Europees Charter niet alleen uitdrukkelijk de 

bescherming van het privé- en familieleven in, maar ook de bescherming van diens 

persoonlijke data. Ten slotte stelt artikel 6 van de European Framework Agreement on 

Telework: “The Employer respects the privacy of the teleworker. If any kind of 

monitoring system is put in place, it needs to be proportionate to the objective and 

introduced in accordance with Directive 90/270 on visual display units.”  

 

 

 

 

 

 

																																																								
205 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 19 april 2003, 1282. 
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4.2.3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

4.2.3.1 Artikel 8 EVRM 
 

Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens206 

stelt: 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of 

het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Grondrechten gewaarborgd door het EVRM staan onder het toezicht van het Europees 

Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Toch kunnen ook burgers en 

personen in een arbeidsrelatie onderling door de horizontale werking van het 

grondrecht het recht inroepen en afdwingen207. De bescherming zorgt ervoor dat het 

respect voor het privéleven moet gewaarborgd worden gedurende de ganse duur van 

de arbeidsovereenkomst en niet enkel op het moment van de aanwerving en het 

ontslag. 

Artikel 8 EVRM heeft in de praktijk tot de meeste juridische gevolgen voor de 

bescherming van iemand zijn privacy geleid omdat het niet enkel een politieke 

draagwijdte heeft208. Artikel 8 EVRM houdt ook impliciet een tweede grondrecht in, 

namelijk de bescherming van de communicatie of correspondentie. In het opzicht van 

dit onderzoek is dit grondrecht nog belangrijker dan de ruime bescherming van de 

levenssfeer sensu lato.  

 

																																																								
206 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Rome, 1950 
207 P. DE HERT, “Recht op privacy”, in J. VANDELANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM. Deel 2 Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, 705. 
208 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 106. 
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Artikel 8, tweede lid EVRM bepaalt hoe het recht op privacy beperkt kan worden. Dit 

wilt zeggen dat het recht niet absoluut is, maar onderhevig is aan beperkingen die 

dienen overeen te stemmen met het noodzakelijkheids-, legaliteits-, en 

proportionaliteitsbeginsel. Het noodzakelijkheidsbeginsel stelt dat het recht op 

privacy beperkt kan worden indien het noodzakelijk is in een democratische 

samenleving omwille van andere legitieme redenen 209 . De klassieke redenen 

opgesomd in artikel 8 zijn: nationale veiligheid, publieke veiligheid, economisch 

welzijn, wanorde, criminaliteit, gezondheid en rechten en vrijheden van anderen. 

Vooral de laatste legitieme reden kan men in een arbeidsrechtelijke context plaatsen. 

Indien de werkgever een legitieme reden heeft om tussen de privacy van een 

werknemer te komen moet er eerst toestemming van de werknemer gegeven worden. 

Vervolgens schrijft het legaliteitsbeginsel voor dat een inmenging op de privacy enkel 

mogelijk is indien een duidelijke en toegankelijke norm dit voorziet210. Tenslotte 

wordt het proportionaliteitsbeginsel veruitwendigd in een noodzakelijkheidstoets 

‘noodzakelijk in een democratische samenleving’. ‘Noodzakelijk’ wilt zeggen dat het 

proportioneel dient te zijn tot de nagestreefde doelstelling211. Het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens heeft in de princiepsarresten Niemitz en Halford de 

draagwijdte van artikel 8 EVRM verruimd en uitgelegd. 

4.2.3.2 Niemietz t. Duitsland 
	
Het Hof voor de Rechten van de Mens heeft het artikel 8 EVRM buiten de strikte 

privésfeer gehaald en verruimd naar de werkvloer in het arrest Niemietz212. Volgens 

deze rechtspraak is de werkvloer de plaats voor het aangaan van privérelaties, 

privécommunicatie en privécorrespondentie aangezien werknemers op deze plek de 

meeste uren van hun leven doorbrengen. Werkgevers moeten dus in beperkte mate 

privécommunicatie van hun werknemers op de werkvloer aanvaarden. Het arrest 

bevestigt bovendien dat het grondrecht niet alleen horizontaal tussen burgers 

onderling, maar ook verticaal naar de overheid toe werkt. 
 

																																																								
209 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 15.	
210 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 120. 
211 EHRM 23 september 1981, nr. 7525/76, Dudgeon/Verenigd Koninkrijk 
212 EHRM 16 december 1992, nr. 1728/92, Niemietz/Duitsland 
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Onder overweging 29 van het arrest overwoog het Hof: “La Cour ne juge ni possible 

ni nécessaire de chercher à dé nir de manière exhaustive la notion de “vie privée”. Il 

serait toutefois trop restrictif de la limiter à un “cercle intime” où chacun peut mener 

sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce 

cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le 

droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il 

paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de 

comprendre la notion de “vie privée” comme excluant les activités professionnelles 

ou commerciales: après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont 

beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde 

extérieur”. Deze rechtspraak maakte het dus duidelijk dat de fysieke grenzen van de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer werden verbroken213. 

 

4.2.3.3 Halford t. United Kingdom 
 
Artikel 8 EVRM acht op algemene wijze correspondentie beschermingswaardig, 

zonder enig onderscheid in te voeren tussen private en zakelijke correspondentie. Dit 

principe werd vooropgesteld in het arrest Halford 214 van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. De zaak ging over de onderschepping van privé-

telefoongesprekken van een werknemer op de werkvloer door haar overste.  In zijn 

arrest had het Hof gesteld dat de bescherming van het privéleven zoals vervat in 

artikel 8 EVRM het professioneel leven niet uitsluit. Het recht op privacy reikt verder 

dan enkel het huis van de werknemer en dus ook zijn professionele omgeving. Indien 

er geen waarschuwingen worden gegeven dat de telefoongesprekken mogelijks 

onderschept kunnen worden heeft de werknemer een redelijke verwachting op 

privacy. In dit arrest hanteert het Hof het begrip ‘privacy verwachting’ waarover infra 

verder wordt ingegaan. Europese rechtspraak op artikel 8 EVRM heeft kortom de 

werkgever verplicht om voorafgaandelijk de werknemer informatie en 

waarschuwingen te verstrekken. 

 

 
																																																								
213 CBPL, “Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond privacy 
op de werkvloer”, Januari 2015, www.privacycommission.be, 3. 
214 EHRM 25 juni 1997, nr. 20605/92, Halford/Verenigd Koninkrijk	
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4.3 Geen absoluut recht 
	

4.3.1 Toestemming van de werknemer. 

In geval van toestemming van de werknemer kan de werkgever inzage krijgen in één 

aspect van de privacy van een werknemer, namelijk diens communicatieverkeer. Het 

Belgisch recht sluit immers niet uit dat de werknemer toestemming kan geven tot 

controle op zijn communicaties. De toestemming kan niet alleen uitdrukkelijk maar 

ook stilzwijgend gegeven worden. Alleszins staat vast dat de toestemming 

ondubbelzinnig dient te zijn. De vraag stelt zich nu wanneer de werknemer zijn 

toestemming kan geven aan de werkgever. Volgens HENDRICKX 215  dient de 

toestemming aan volgende formele voorwaarden te zijn onderworpen: 

1) individueel gegeven 

2) vrij 

3) voorafgaandelijk 

4) bijzonder 

5) herroepbaar 

Deze formele voorwaarden betekenen dat ten eerste de werknemer zelf zijn 

toestemming moet geven. Vervolgens dat de werknemer de draagwijdte en de 

gevolgen van de toestemming moet kennen. Daarbovenop mag de toestemming niet 

worden gegeven onder dwang, anders is zij ongeldig. De Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in een aanbeveling216 gesteld dat de 

toestemming van een werknemer echter geen wettelijke basis kan vormen in het kader 

van een arbeidsovereenkomst. Zij menen dat de toestemming niet zonder dwang 

gegeven kan worden omwille van de machtsverhoudingen tussen werknemer en 

werkgever217. Aangezien er een arbeidsrelatie bestaat tussen werkgever en werknemer 

is deze laatste dus niet in de positie om zijn vrije toestemming te geven en is de 

verwerking van zijn elektronische communicatiegegevens het noodzakelijke en 

																																																								
215 F. HENDRICKX, Juridische toelaatbaarheid van controle op internetgebruik van werknemers, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 57. 
216 CBPL, Aanbeveling betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische 
communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2002, nr. 08/2012, www.privacycommission.be,  2. 
217 CBPL, Aanbeveling betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische 
communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2002, nr. 08/2012, www.privacycommission.be, 2. 
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onvermijdbare gevolg van de arbeidsverhouding218. Verder stelt de aanbeveling dat de 

eventuele toestemming van de werknemer met betrekking tot een dergelijke controle 

of het gebrek eraan niets toevoegt of niets afdoet aan het principiële recht van de 

werkgever om het gebruik door werknemers van de ter beschikking gestelde online 

communicatiemiddelen te controleren, kennis te nemen of te verwerken, aangezien 

die verwerkingen noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering van de specifieke 

verplichtingen en rechten van de werkgever met betrekking tot het arbeidsrecht219. Ze 

stellen dat de werknemer zijn toestemming niet hoeft te geven, maar enkel op 

voorhand daarover moeten worden ingelicht220.  

Niet alleen de werknemers moeten worden ingelicht, maar ook de andere partijen die 

betrokken zijn zoals klanten of derden. In plaats van voorafgaande toestemming van 

de werknemer, pleiten zij voor de in het sociaal recht bestaande overleginstrumenten 

tussen werkgevers en werknemers. Medewerkers die niet verbonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld consultants zijn niet gebonden aan de 

hiërarchische arbeidsrelatie waardoor de Commissie van mening is dat zij wel geldig 

hun instemming kunnen geven tot controle op hun elektronische 

communicatiemiddelen221. 

Bijkomend moet een afstand worden gegeven voorafgaand aan de inmenging in het 

privéleven. Aansluitend moet voor elke nieuwe inmenging een nieuwe toestemming 

worden gegeven. Tenslotte mag de werknemer steeds terugkomen op zijn gegeven 

toestemming. Dit laatste ‘berouwrecht’ moet wel te goeder trouw worden 

uitgeoefend222. 

4.3.2 Afstand van privacy 

Zoals hiervoor aangehaald is een inmenging in het privéleven van een werknemer 

mogelijk met diens toestemming, maar kan een werknemer echter, al dan niet 

definitief, afstand doen van zijn recht op bescherming van de levenssfeer in de 

																																																								
218 CBPL, “Infobrochure: Cybersurveillance”, 2 mei 2012, www.privacycommission.be, 3. 
219 CPBL, Aanbeveling 08/2012 van 2 mei 2012 uit eigen beweging betreffende de controle door de 
werkgever op het gebruik van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer.  
220 CBPL, “Infobrochure: Cybersurveillance”, 2 mei 2012, www.privacycommission.be, 2. 
221 CPBL, Aanbeveling 08/2012 van 2 mei 2012 uit eigen beweging betreffende de controle door de 
werkgever op het gebruik van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer. 
222 R. DELARUE, "Bescherming van de privacy in de onderneming en de begrenzing van de patronale 
prerogatieven", Soc.Kron. 1992, 135.	
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arbeidsovereenkomst?  Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat de arbeidsrelatie 

een gezag relatie is, wat impliceert dat de werknemer beperkingen mag ondervinden 

aan zijn vrijheid en privacy-rechten. De werkgever heeft het recht om restricties op te 

leggen op het gebruik van computers, internet en in het algemeen ICT op de 

werkvloer aangezien deze middelen ter beschikking zijn gesteld om de doelstellingen 

van het bedrijf te behalen en om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren223. 

Een afstand van zijn recht op privacy wilt zeggen dat iemand afziet van zijn recht om 

zich tegen een inmenging op zijn privéleven te verzetten. In dit verband dient het 

legaliteitsbeginsel van artikel 8 EVRM te worden vermeld. Artikel 8 §2 EVRM stelt: 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of 

het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

Elke afstand van een grondrecht kan maar plaatsvinden indien een duidelijke en 

toegankelijke rechtsnorm aanwezig is. Deze rechtsnorm kan eventueel bestaan uit een 

collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement224. In de doctrine wordt er 

echter sterk aangedrongen dat dit niet mogelijk zou zijn225. In België wordt algemeen 

aanvaard dat de werknemer zijn toestemming niet kan geven in een ‘escape-clause’ 

ingeschreven in de arbeidsovereenkomst waarbij hij aanvaardt dat controle op al zijn 

communicaties wordt gedaan. De voorbereidende werken van artikel 314bis van het 

Belgisch Strafwetboek sluiten namelijk zo’n algemeen beding uit. De ratio legis van 

de wetgever was om te vermijden dat werknemer heel brede en algemene clausules 

ondertekenen op regelmatige basis226. Aangezien een toestemming steeds bijzonder, 

individueel en herroepbaar moet zijn, lijkt een algemene, voorafgaandelijke afstand 

																																																								
223 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 132. 
224 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 106. 
225	J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 14.	
226 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 137. 
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niet mogelijk227.  

4.3.3 Privacy verwachtingen 

 
Zoals hierboven reeds beschreven is het recht op privacy onderworpen aan 

beperkingen. Deze beperkingen mogen niet willekeurig optreden, maar dienen 

voorgeschreven te zijn door de wet. Dit is het legaliteitsbeginsel. Deze 

beperkingsmogelijkheden kunnen worden gezien in termen van verwachtingen van 

privacy, gezien in zijn specifieke context. Het evenwicht tussen het rechtmatig belang 

van de werkgever en de privacy verwachting van de werknemers is fragiel, want aan 

de ene kant is het moeilijk toe te laten dat iemand een beroep doet op zijn privacy om 

te ontsnappen aan de gevolgen van zijn incorrect gedrag, terwijl aan de andere kant 

een bedrijf er baat bij kan hebben om de privacy van zijn werknemers te 

respecteren228. 

‘Privacy verwachting’ is een begrip dat doelt op de interferentie door anderen in het 

privéleven die voortvloeit uit de context waarin het individu zich bevindt229. Of anders 

gesteld, de verwachtingen die iemand redelijkerwijze heeft omtrent de mate waarin 

een inmenging in zijn privéleven zal geschieden230. Zo zal privacy anders beleefd 

worden in de context van de besloten familiekring dan in de context van de locatie 

van de onderneming. Het is evident dat in de onderneming de werknemer minder 

aanspraak heeft op zijn persoonlijke levenssfeer dan bij hem of haar thuis. Sommige 

rechtsgeleerden menen dan ook dat werknemers die zich vrijwillig onder het gezag 

van een werkgever stellen, impliciet een beperking op hun privacy aanvaarden231. 

Het begrip kreeg in België een wettelijke basis in art. 4, § 1, 2° van de Wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Bij de verwerking 

van persoonsgegevens wordt de inmenging van de privacy getoetst aan de redelijke 

verwachting van de werknemer rekening houdend met de geldende regels waarover 

hij duidelijk geïnformeerd werd. Inmengingen die binnen deze verwachting liggen, 

																																																								
227 H. SCHMIDT, “Privacy, elektronische communicatie en de werkplek: hoe staat het met de 
controle?” www.vsgb.be Nieuwsbrief nr. 3 – juli 2006, 7. 
228 R. DE CORTE, “Emails een taboe voor de werkgever”, Juristenkrant, 11 april 2000, afl. 7, 14. 
229 F. HENDRICKX, Privacy en Arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, 1996, 51. 
230 F. HENDRICKX, Privacy en Arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, 1996, 51. 
231 H. GRAUX, J. DUMORTIER, F. VANHAUWAERT, Privacywetgeving in de praktijk, Kortrijk, 
UGA, 2009, 165. 
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zijn geoorloofd op voorwaarde dat de aantasting ook beantwoordt aan de beginselen 

van finaliteit en proportionaliteit. Inmengingen die zich buiten deze verwachtingen 

afspelen, zijn ongeoorloofde inbreuken232. 

De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens stelt dat de aanspraak op 

privacy automatisch wordt verminderd in de mate waarin een individu zijn privéleven 

in contact brengt met het publieke leven of in nauwe samenhang met andere 

beschermde belangen233. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakt ook 

gebruik van de notie van privacy verwachtingen in haar arresten. Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens 234  heeft met betrekking tot het begrip privacy 

verwachting in een zaak omtrent het filmen in openbare ruimtes gesteld dat wanneer 

iemand zich op straat bevindt het onvermijdelijk is dat hij zichtbaar is voor het brede 

publiek. Dit heeft dan een invloed op zijn redelijke privacy verwachtingen. In het 

arrest Halford235 werd het principe geponeerd dat artikel 8 EVRM inhoudt dat het 

recht op privacy ook van toepassing is in het professionele leven van een individu. 

Aangezien de werknemer geen waarschuwing kreeg dat haar telefoongesprekken 

mogelijks onderschept konden worden door de werkgever had zij redelijke privacy 

verwachtingen. Bij de beoordeling van het recht op privacy in arbeidsverhoudingen 

zal dus moeten worden nagegaan wat de privacy verwachtingen in 

arbeidsverhoudingen zijn.  

Dit begrip speelt vooral bij de vergaring van bewijsmateriaal tegen een werknemer. 

Indien er een duidelijk beleid is binnen de onderneming, waarbij de partijen op 

voorhand  weten dat al de gevoerde communicatie op de server wordt gearchiveerd, 

lijkt het niet betwistbaar dat wanneer de werkgever een onregelmatigheid vaststelt, dit 

een rechtmatig verkregen bewijs vormt236. Dit antwoord ligt niet voor de hand 

wanneer een telewerker in feite over een eigen pc kan beschikken en daardoor een 

hogere privacy verwachting heeft. 

In Belgische rechtspraak wordt er ook gebruik gemaakt van dit begrip met betrekking 

																																																								
232 J. VANTHOURNOUT, “Privacy, informatica en arbeidsverhouding: de catenaccio voorbij?” TSR 
2002, 479. 
233 EHRM 12 juli 1977, nr. 6959/75, Brüggeman en Scheuten/Duitsland, 
234 EHRM 25 september 2001, nr. 44787/98, PG en JH/UK; EHRM, 28 januari 2003, nr. 44647/98, 
Peck/UK 
235 EHRM 25 juni 1997, nr. 20605/92, Halford/Verenigd Koninkrijk	
236 R. DE CORTE, “E-mails een taboe voor de werkgever”, Juristenkrant, 11 april 2000, afl. 7, 14. 
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tot de vergaring van bewijs. In zijn arrest237 van 9 september 2008 heeft het Hof van 

Cassatie gesteld dat voor een gebruik van een opname van een gesprek, waardoor een 

werknemer werd ontslagen, de rechter een inbreuk op artikel 8 EVRM kan 

vaststellen. Bij de beoordeling moet de rechter het criterium van de redelijke privacy 

verwachting in zijn oordeel betrekken238. Dit criterium heeft onder meer betrekking op 

de inhoud en de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond. Andere 

Belgische rechtspraak op lager niveau heeft reeds langer aanvaard dat in de context 

van open communicatie naar de werknemers toe de werkgever op een rechtmatige 

wijze kennis heeft verkregen van het communicatieverkeer, wanneer hij het toestel 

onder zich had, bijvoorbeeld voor een herstelling239.  

Kortom, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer is dus 

niet absoluut: in functie van hogere belangen kan de werkgever de werknemer 

controleren en zodoende zijn persoonlijke levenssfeer binnendringen. 

4.4 Wettelijke regelingen in België 
	

4.4.1 Geen algemene norm 

 
In België ontbreekt het naast enkele hierboven opgesomde grondrechten aan een 

algemene norm voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het 

arbeidsrecht240. Om tegemoet te komen aan de legaliteitsvoorwaarde van artikel 8 

EVRM hebben de Europese en Belgische wetgevers en de sociale partners wel 

specifieke onderdelen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld. 

In het Belgische arbeidsrecht is er een bijzondere plaats weggelegd voor 

zelfregulering door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld 

CAO nr. 81 met betrekking tot de controle van elektronische communicatiemiddelen. 

Deze wettelijke regelingen zijn vrij uniek in internationale context241.  

 

																																																								
237 Cass. 9 september 2008, Soc. Kron. 2010, 547 
238 Cass. 9 september 2008,  Soc. Kron. 2010, 547 
239 Arbrb. Antwerpen 4 maart 1998, AR 267.604 
240 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium arbeidsrecht 2014-2015, Mechelen, Kluwer, 2014, 
761. 
241 F. HENDRICKX, “Nieuwe technologieën en privacy van werknemers” in O. VANACHTER (ed.), 
Arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 2004, 67. 
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Al moet wel vastgesteld worden dat deze typische normen van het collectieve 

arbeidsrecht niet gemakkelijk doorwerken in het klassieke arbeidsrecht: getuige 

daarvan de rechtspraak die eigenlijk tot op vandaag op zoek is naar een vaste 

rechtspraak over deze problematiek 242 . Buiten deze specifieke regels kan de 

werknemer voor de eerbiediging van het recht op zijn privéleven op de werkvloer 

echter steeds terugvallen op art. 8 EVRM en artikel 22 en 15 van de Belgische 

Grondwet. 

Er bestaan specifieke wetten omtrent de bescherming van telecommunicatie die van 

toepassing zijn op de controle van verschillende types van communicatie zoals 

telefoongesprekken en camerabewaking. In tegenstelling tot de algemene 

arbeidsrechtelijke principes vertrekken deze telecommunicatiewetten van het principe 

dat controle verboden is. De ratio legis achter deze specifieke wetten is om de 

werknemer zijn privacy maximaal te beschermen. In de praktijk worden deze wetten 

als te star en streng voor werkgevers beschouwd aangezien er strafrechtelijke sancties 

bestaan op de overtreding ervan 243 . Men mag niet vergeten dat deze normen 

geschreven zijn in een context waar de technologie relatief nieuw was waardoor de 

wetgever nog niet alle aspecten en gevolgen kon inschatten van de vooropgestelde 

rechtsregels. 

In principe kan gesteld worden dat de Europese en Belgische regelgevingen met 

betrekking tot bescherming van persoonlijke levenssfeer ook op telewerkers van 

toepassing zijn. De wettelijke regelingen handelen over de vraag in welke mate de 

werkgever het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen mag controleren 

bij de werknemers aan wie hij deze instrumenten ter beschikking stelt. Om een 

werknemer te monitoren dient de werkgever in het bijzonder rekening te houden met 

het algemeen kader van deze materie dat vastgelegd is door de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gewijzigd door de wet van 11 

december 1998) en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, die de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer van de fysieke personen waarborgen bij de 

verwerking van hun persoonsgegevens. Naast de wet van 8 december 1992 zijn er ook 

																																																								
242 CBPL, “Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond 
privacy op de werkvloer”, Januari 2015, www.privacycommission.be, 3.	
243 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 136. 
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meer specifieke regelingen tot stand gekomen met betrekking tot de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer van de werknemers zoals met elk een eigen 

toepassingsgebied zoals camerabewaking, controle van het e-mailverkeer en het 

beluisteren van telefoongesprekken.  

4.4.2 Advies 10/2000 van 3 april 2000 van de Privacy Commissie 

In het advies nr. 10/2000 van de Belgische Commissie voor de bescherming van de 

private levenssfeer van 3 april 2000 worden de principes en de restricties uiteengezet 

met betrekking tot het controleren van het gebruik van de ter beschikking gestelde 

ICT. In 2002 werd er op basis van dit advies een collectieve arbeidsovereenkomst 

gesloten door de Nationale Arbeidsraad, namelijk CAO nr. 81 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de 

elektronische online communicatiegegevens244, waarover infra in titel 4.4.6 meer.  

In hun tekst van 3 april 2000 heeft de Commissie  voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer uit eigen beweging een officieel, maar niet bindend advies 

uitgebracht betreffende het toezicht door de werkgever op het gebruik van het 

informaticasysteem op de werkplaats. Dit advies kwam er nadat de Commissie steeds 

meer vragen kreeg over het toezicht door de werkgever  en specifiek over controle  

gericht tegen vakbondsafgevaardigden. Er wordt in het advies sterk aangedrongen dat 

een permanente controle door de werkgever niet mogelijk is. De Commissie 

argumenteert dat een permanente controle afbreuk doet aan de menselijke 

waardigheid245. In de CAO nr. 81 zal er echter later wel ruimte worden gelaten voor 

een permanente controle op de werknemer voor welbepaalde doeleinden dat infra (zie 

titel 4.5.6) verder zal worden besproken. Verder stelt de Commissie dat de controle 

van elektronische communicatie zoals internet en e-mail zou vallen onder de 

toepassing van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens246.  

 

																																																								
244 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische online communicatiegegevens, 
goedgekeurd door de Nationale Arbeidsraad op 26 april 2002. De overeenkomst is algemeen bindend 
verklaard door een K.B. van 12 juni 2002, B.S., 29 juni 2002. 
245 CBPL, Advies 10/2000 van 3 april 2000 uit eigen beweging over controle van internet en e-mail, 
www.privacycommission.be, 
246 CBPL, Advies 23/93 van 14 december 1993, Parl. St., Senaat 1992-93, Nr. 843/2, 247. 
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4.4.3 De wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens 

In 1992 kwam deze algemene wet247  met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer bij het verwerken van gegevens dat van toepassing is in 

arbeidsrelaties. Later werd deze wet in overeenstemming gebracht met de Europese 

Richtlijn 95/46248 van 24 oktober 1995 waarbij de Belgische wetgever niet veel diende 

te veranderen aangezien de Europese wetgever zich vooral op deze drie jaar eerder 

uitgebrachte wetgeving had gebaseerd249. De Belgische wetgever had zich op zijn kant 

dan weer gebaseerd op het Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa250. 

Onder het ruim toepassingsgebied van deze wet vallen alle controles van 

persoonsgegevens die gebeuren aan de hand van softwaresystemen die registreren 

welke websites worden geraadpleegd. Persoonsgegevens worden ruim gedefinieerd 

als “iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon”251. Het kan gaan om een foto, een telefoonnummer, een e-

mailadres, een geluidsfragment, etc. Als identificeerbaar wordt beschouwd “een 

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van 

een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn 

voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale 

identiteit”252. Zodra de geregistreerde gegevens terug te voeren zijn tot de werknemer 

vallen ze onder de definitie van verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerking 

kan geheel of gedeeltelijk, geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd gebeuren. Een 

identificatie is bijvoorbeeld mogelijk door de inlogbestanden te linken aan de PC van 

waaruit werd gesurft253. Dit heeft tot gevolg dat een werkplaats waarop verschillende 

personeelsleden kunnen inloggen niet onder het toepassingsgebied valt, aangezien 

																																																								
247 Wet van 8 december 1992 later gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S.; De wet staat in 
de praktijk bekend als de ‘Privacywet’. 
248 Richtl. Europees Parlement en Raad nr. 95/46, 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, Pb. L., afl. 281, 23 november 1995, 31. 
249 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 135. 
250 Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten 
opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, in België geratificeerd door wet 
17 juni 1991, B.S. 30 november 1993 
251 Artikel 1 § 1 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens 
252 Artikel 1 § 1 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens 
253 H. SCHMIDT, “Privacy, elektronische communicatie en de werkplek: hoe staat het met de 
controle?” www.vsgb.be Nieuwsbrief nr. 3 – juli 2006, 1. 
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hieruit de identificatie niet valt te achterhalen. Naar telewerkers toe, zullen zij wel 

onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, aangezien de werknemer zich zal 

inloggen tot het netwerk van de onderneming via zijn ter beschikking gestelde 

computer waardoor hij gemakkelijk identificeerbaar is.  

Tenslotte bepalen de artikelen 4 en 5 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de persoonsgegevens254 

de voorwaarden die door een houder van gegevens gerespecteerd moeten worden bij 

de verzameling en verwerking van zulke gegevens. De artikelen beschrijven een 

zestal situaties die verwerking toelaten, met onder andere het bekomen van de 

ondubbelzinnige toestemming255 van de betrokkene of wanneer het noodzakelijk256 is 

voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Deze wet 

bevat geen harde normen of uitdrukkelijke verboden. De beginselen zijn bijna in de 

regel vatbaar voor afweging en concretisering257. Een goed voorbeeld hiervan is de 

vierde grond in artikel 5 dat verwerking toelaat indien deze noodzakelijk is voor de 

behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de 

verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze laatste 

bepaling kan de deur op een kier zetten voor misbruik: de kennisname van de 

verwerking en toetsing door de betrokkene vindt namelijk pas achteraf plaats258. In de 

mate dat de bedoelde identificatie van personeelsgegevens een goed motief dient, kan 

die mededeling in het licht van de Privacywet eventueel als pertinent en niet 

overmatig worden beschouwd, bijvoorbeeld als dergelijke regeling strekt tot het 

bevorderen van de workflow op de werkvloer, wat op zich een gerechtvaardigd 

doeleinde is259.  

 

 

																																																								
254 Wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999. 
255 Artikel 5 a) Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens 
256 Artikel 5 b) Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens	
257  P. DE HERT en S. GUTWIRTH, “Cassatie en geheime camera’s: meer gaten dan kaas”, 
Panopticon, 2001, 312-314 
258 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 25. 
259 Artikel 4 § 1, 3° van de Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 
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4.4.4 Wet betreffende de elektronische communicatie 

Deze wet is de Belgische omzetting van de Europese Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 

2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie260. De wet stelt 

voorop dat elk gesprek dat via een openbaar communicatienetwerk of via openbare 

elektronische communicatiediensten gevoerd wordt, onderhevig is aan het algemeen 

beginsel van vertrouwelijkheid 261 . De wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie262 voerde deze artikel 124 in en verving het inmiddels 

opgeheven artikel 109ter D Telecomwet van 21 maart 1991263. Het principe van 

vertrouwelijkheid stelt dat het verboden is voor een ander dan de gebruikers om de 

gesprekken en de verkeersgegevens te beluisteren, te onderscheppen, op te slaan of te 

onderwerpen aan eender welke andere manier van onderschepping of bewaking, 

zonder toestemming van de betrokken gebruikers264. Dit artikel verbiedt kortom 

eenieder om met opzet kennis te nemen van informatie van alle aard die via 

elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is, tenzij hij 

daartoe de toestemming heeft gekregen van alle directe of indirecte betrokken 

personen. Het toepassingsgebied van dit artikel is wel beperkt tot de onderschepping 

van de inhoud van een communicatie tijdens de overbrenging. 

Artikel 125 bevat echter een aantal uitzonderingen op het verbod voor de werkgever 

om kennis te nemen van verstuurde of ontvangen elektronische 

communicatiegegevens. Er zijn vijf uitzonderingen vermeld in artikel 125 waarvan er 

twee relevant zijn voor dit onderzoek. Ten eerste wanneer de wet het stellen van de 

bedoelde handelingen toestaat of oplegt265. Enkel de in de wet266 bepaalde technische 

uitzonderingen op het verbod om met opzet de personen te identificeren die betrokken 

zijn met elektronische communicatie laten toe om toch kennis te nemen van het 

bestaan van die informatie. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer is van mening dat de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zo’n wet 

is die het verbod van artikel 124 opheft. De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt 

																																																								
260 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 juni 2005 
261 Artikel 124 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
262 B.S. 20 juni 2005 
263 R. DE CORTE, “De pokemon van telecom”, De Juristenkrant, 7 november 2000, 7. 
264 Artikel 124 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie	
265 Artikel 125 § 1, 1° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
266 Artikel 125 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
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namelijk in artikel 2 het recht van de werkgever om toezicht en gezag over zijn 

werknemers uit te oefenen.  

De tweede belangrijke uitzondering bestaat wanneer de bedoelde handelingen worden 

gesteld met als enig doel de goede werking van het netwerk na te gaan en de goede 

uitvoering van een elektronische communicatiedienst te garanderen 267 . Deze 

uitzonderingen zijn van toepassing bij specifieke bedrijfssectoren zoals: 

1. werkgevers die de kwaliteit van de dienstverlening in een callcenter willen 

controleren. 268 

2. ondernemingen die communicatie opnemen met betrekking tot legale 

zakelijke transacties om een bewijs van deze zakelijke transacties te 

bewaren.269 

Dit zijn echter zeer uitzonderlijke omstandigheden. Normaliter zullen deze 

uitzonderingsgevallen niet toelaten om af te wijken van de algemene regel en een 

controle op het internet- en e-mailgebruik toestaan, hoewel sommige rechtsgeleerden 

dit anders interpreteren270.  

4.4.5 Artikel 314bis Belgisch Strafwetboek 

Artikel 314bis is een essentiële strafbepaling om menselijke communicatie tijdens de 

transmissiefase te beschermen. Dit artikel werd in 1994 ingevoegd in het Belgisch 

Strafwetboek271 en voorziet een verbod voor eenieder om, tijdens de overbrenging 

ervan, kennis te nemen van de inhoud van de telecommunicatie waaraan hij niet 

deelneemt. Het Belgisch Strafwetboek maakt het dus afdwingbaar om de 

confidentialiteit van privé- en telecommunicatie te respecteren. Op basis van dit 

artikel is immers strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en 

een geldboete van 1200 tot 60000 EUR hij die opzettelijk, met behulp van enig toestel 

privé-communicatie of –telecommunicatie, waaraan hij niet deelneemt, tijdens de 

overbrenging ervan afluistert of doet afluisteren, er kennis van neemt of doet van 

																																																								
267 Artikel 125 § 1, 2° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
268 Artikel 128, 2de lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
269 Artikel 128, 1ste lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
270 R. BLANPAIN, M. VAN GESTEL, Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de 
onderneming, Brugge, Die Keure, 2003, 145. 
271 Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, 
kennisnemen en openen van privé-communicatie en telecommunicatie, B.S. 24 januari 1995 
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nemen, opneemt of doet opnemen en dit zonder de toestemming van alle deelnemers 

aan die communicatie of telecommunicatie. De wet definieert niet wat een privé- of 

telecommunicatie is, maar uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat privé-

communicatie een gesprek zou betekenen dat niet bestemd is om door iedereen 

gehoord te worden272.  Een bijkomende beperking van het toepassingsgebied van dit 

artikel betreft de voorwaarde dat de onderschepping dient te gebeuren ‘tijdens de 

overbrenging van de communicatie’. Dit is problematisch aangezien tussen 

bijvoorbeeld het klikken op een verzendknop en de daadwerkelijke ontvangst van een 

e-mail een hele keten van technische procedés zit273. Het kennis nemen van informatie 

tijdens deze keten valt dan onder het juridische toepassingsgebied van “in de 

overbrenging ervan”. Het materiële toepassingsgebied situeert zich vooral op de 

bescherming van het e-mailverkeer aangezien het begrip ‘overbrenging’ relatief eng 

is. 

De werkgever kan het gebruik van e-mail in het bedrijf regelen, maar dit kan nooit 

een controle rechtvaardigen die strijdig is met de Belgische strafwet. Sommige 

auteurs stellen dat het lezen van mails die reeds in de mailbox zijn niet onder het 

toepassingsgebied van dit artikel vallen274. DE HERT stelt dan weer dat een nog niet 

opgeroepen mail zich wel nog in de fase van overbrenging bevindt275.  

Vele vormen van controle door de werkgever vallen buiten het toepassingsgebied van 

dit artikel. De controle door een werkgever van gegevens die opgeslagen zijn op een 

bestand dat beheerd wordt door de persoon die belast is met de controle wordt 

beschouwd als zijnde uitgevoerd na de overbrenging ervan, en valt dus buiten het 

toepassingsgebied van artikel 314bis276. Het Arbeidshof van Gent heeft geoordeeld dat 

het eenvoudig monitoren door de werkgever van surfgedrag via ‘view access log’ 

(welke websites er bezocht geweest zijn, wanneer en hoe lang) niet onder artikel 

314bis van het Strafwetboek valt277. Een andere uitzondering is wanneer de werkgever 

																																																								
272 Gedr. St. Senaat, 1992 – 93, nr. 843/1, 6-7; Gedr. St. Senaat, 1992 – 93, nr. 843/2, 10.  
273 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 45. 
274 T. CLAEYS en D. DEJONGHE, “Gebruik van e-mail en internet op de werkplaats en controle door 
de werkgever”, JTT, 2001, 122 
275 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advise nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail. Sociale 
actoren herlezen strafwetten en grondrechten”, RW, 2002-2003, afl. 33, 1284. 
276 CPBL, Advies 10/2000 van 3 april 2000 uit eigen beweging over controle van internet en e-mail, 
www.privacycommissie.be, 2 - 3	
277 Arbh. Gent 9 mei 2005, Soc. Kron. 2006, 158. 
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de toestemming verkrijgt van alle deelnemers aan het gesprek. Dan kan er ook geen 

sprake zijn van schending van artikel 314bis van het Strafwetboek noch van artikel 

124 van de wet betreffende de elektronische communicatie. Als de werkgever 

deelneemt aan de communicatie, dan zijn noch artikel 314bis van het Belgisch 

Strafwetboek, noch artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie 

van toepassing. Het Belgische Hof van Cassatie heeft uitspraak gedaan over het 

opnemen van communicaties in een arrest van 9 september 2008. Het Hof verwees 

naar artikel 8 EVRM en oordeelde dat het aan de rechter toekomt om zijn beslissing te 

nemen op grond van de feitelijke gegevens van de zaak. Daarbij dient de rechter 

rekening te houden met de redelijke verwachting van eerbiediging van de privacy die 

de deelnemers konden hebben bij de beoordeling van het juist gebruik. Ook dienen de 

omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond in rekening te worden gebracht. 

Zo stelt het Hof dat niettegenstaande de verdragsrechtelijke bescherming van 

privécommunicaties, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan men 

zelf deelneemt, niet ongeoorloofd is, ook al geschiedt dit zonder medeweten van de 

andere deelnemers278. Ten slotte stelt het Hof dat elk gebruik van de opname, buiten 

het geval van het gebruik voor zichzelf en anders dan bedoeld in artikel 314bis, § 2, 

tweede lid, Belgisch Strafwetboek, een inbreuk kan zijn op artikel 8 EVRM279.  

4.4.6 CAO nr. 81 omtrent de controle op de elektronische online 
communicatiegegevens 

4.4.6.1 Toepassingsgebied 
	
De sociale partners wilden de bescherming van de privacy verzoenen met de  

controlemogelijkheden van de werkgever die zo zijn ondernemingsbelangen wilt 

beschermen. De sluiting van CAO nr. 81 heeft dan ook de positie van de werkgever 

significant veranderd met betrekking tot de controle op elektronische online 

communicatie. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002, gesloten 

in de Nationale Arbeidsraad, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatie 

gegevens werd algemeen dwingend verklaard op 12 juni 2002 bij koninklijk besluit 

en bouwde verder op het reeds bestaande richtlijnen in het advies 10/2000 van de 

Commissie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

																																																								
278 Cass., 9 september 2008, Soc. Kron. 2010, 547 
279 Cass., 9 september 2008, Soc. Kron. 2010, 547	
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Het eerste deel van de collectieve arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de 

voorwaarden waaronder controle toegelaten is. Het tweede deel heeft dan weer 

betrekking op de procedures die moeten gevolgd worden wanneer de individualisatie 

van de gegevens plaatsvindt. De collectieve arbeidsovereenkomst wilt de werkgever 

de middelen geven om het internet- en e-mailgebruik van de werknemer te 

controleren, maar niet de inhoud ervan. Met hetzelfde doel wordt de persoonlijke 

levenssfeer van de werknemer ook geëerbiedigd bij het verzamelen van elektronische 

online-communicatiegegevens op de werkplek.  

Met betrekking tot het toepassingsgebied van deze CAO is het belangrijk op te 

merken dat de ontwikkelde controlesystemen slechts toegelaten zijn wanneer de 

telewerker verbonden is met het netwerk van de werkgever280. Artikel 1 van de CAO 

nr. 81 bepaalt welke en op welke wijze elektronische online communicatiegegevens 

mogen gecontroleerd worden. Deze term omvat alle elektronische online 

communicatiegegevens sensu lato ongeacht de drager via welke een en ander door 

een werknemer wordt overgebracht of ontvangen in het kader van de 

dienstbetrekking. In het commentaar bij de CAO wordt vermeld dat het niet uitmaakt 

of het gecontroleerde netwerk louter intern (intranet) is dan wel toegang heeft tot de 

buitenwereld (internet). Verder blijkt uit het commentaar bij artikel 2 dat de sociale 

partners een zo ruim mogelijke invulling hebben willen geven aan de technologieën 

die rekening houdt met de technische evolutie. Dit is interessant aangezien deze 

bepaling werkgevers toelaat hun elektronische controlemogelijkheden aan te passen 

aan de steeds veranderende technologie. Naar de toekomst toe zal er dan ook steeds 

gebruik kunnen gemaakt worden van deze collectieve arbeidsovereenkomst in een 

veranderde context van privacy-beleving en technologie. 

4.4.6.2 Voorwaarden 
	
De werkgever kan de werknemer enkel monitoren indien de voorwaarden zijn 

vervuld.  Deze voorwaarden zijn gebaseerd op enkele essentiële principes van het 

recht op privacy zoals ook vermeld in artikel 8 EVRM, namelijk het 

finaliteitsprincipe, het proportionaliteitsprincipe en het principe van transparantie. Dit 

komt neer dat de werkgever de werknemer mag monitoren indien het dient voor 

specifieke doeleinden met middelen die in verhouding staan tot het beoogde doel en 
																																																								
280	F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Gent, 2008, 119.	
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waarbij het op voorhand duidelijk is voor de werknemer dat monitoring een 

mogelijkheid is in sommige omstandigheden281. Daarnaast dienen ook nog enkele 

andere formaliteiten met betrekking tot recht van toegang en recht op verbetering van 

de verwerkte gegevens te worden vervuld282. 

4.4.6.2.1 Het	finaliteitsprincipe	
	
Een verzameling van gegevens mag alleen dienen voor bepaalde doeleinden, zoals 

toezicht en controle. In artikel 5 § 1 van de CAO nr. 81 wordt de controle op de 

elektronische online communicatiegegevens maar toegestaan mits een of meer van de 

volgende doeleinden worden nagestreefd: 

1° het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met 

de goede zeden of de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden; 

2° de bescherming van de economische, handels- en financiële belangen van de  

onderneming die vertrouwelijk zijn alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde 

praktijken; 

3° de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen van 

de onderneming, met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan 

alsook de fysieke bescherming van de installaties van de onderneming; 

4° het te goeder trouw naleven van de in de onderneming geldende beginselen en 

regels voor het gebruik van online technologieën. 

De rechtvaardigingsgronden zijn uitzonderingen op het recht van bescherming van de 

privacy en dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Toch zijn de beperkingsgronden in 

feite zeer ruime en open begrippen283. Deze vier opgesomde doelstellingen zijn zo 

ruim geformuleerd dat de werkgever in de praktijk een ruim recht op controle heeft284. 

In de literatuur285 wordt deze controlebevoegdheden samengevat als volgt: 

																																																								
281 M. WALRAVE, Telework in Belgium: Sharing experciences & lowering thresholds, Universiteit 
Antwerpen, 2005, 33. 
282 Artikel 4 CAO nr. 81 omtrent de controle op de elektronische online communicatiegegevens 
283 F. HENDRICKX, Privacy en Arbeidsrecht, Brugge, Die Keure, 51. 
284 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 19 april 2003, 1289. 
285 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 19 april 2003, 1289.	
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• Een controlerecht in verband met bedrijfsbelangen (1° en 2°) 

• Een controlerecht in verband met kosten en veiligheid (2° en 3°) 

• Een controlerecht in verband met het beleid van het bedrijf (4°) 

De sociale partners hebben bij het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst 

door deze uitzonderingsgronden de ondernemingsbelangen willen waarborgen. Voor 

verder begrip wat deze rechtvaardigingsgronden willen zeggen in de praktijk, is het 

aangewezen om te kijken naar het commentaar bij CAO nr. 81. Zo wordt er een lijst 

opgesomd waaruit de ongeoorloofde of lasterlijke feiten zoals in artikel 5 § 1, 1° uit 

kunnen bestaan. Het op ongeoorloofde wijze kennis nemen van online 

communicatiegegevens inzake personeelsbeheer of vertrouwelijke medische 

bestanden, het bezoeken van pornografische of pedofiele sites alsook sites die 

aanzetten tot discriminatie en racisme kunnen een verantwoording zijn voor een 

monitoring door de werkgever. In artikel 5 § 1, 2° dat handelt over de bescherming 

van economische, financiële en handelsbelangen van de onderneming wordt het 

voorbeeld gegeven van het gebruik van afbrekende reclame zoals bepaald in Boek VI 

van het Wetboek Economisch Recht, afdeling marktpraktijken en 

consumentenbescherming. 

Deze doelstellingen en een eventuele controle moeten dan ook steeds vooraf 

meegedeeld worden aan de werknemer overeenkomstig het principe van 

transparantie286. De werkgever moet duidelijk en expliciet de doelstellingen van de 

controle omschrijven aan de werknemer, bijvoorbeeld door een tekst op te stellen 

waarbij de regels betreffende email- en internetgebruik in een professionele context 

worden opgesomd.  

Tenslotte dient de werkgever bij het individualiseren van de verkregen gegevens 

steeds de doelstellingen voor ogen te houden. De elektronische online 

communicatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de door de controle nagestreefde 

doelstelling mogen immers worden geïndividualiseerd volgens de procedure dat 

verder zal worden besproken. Ze moeten uitgaande van deze doelstellingen 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. Zo mag de werkgever de bij een 

controle verkregen elektronische online communicatiegegevens niet individualiseren 

																																																								
286 Artikel 7 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
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op een manier die onverenigbaar is met de in artikel 5, § 1 bepaalde doelstellingen287.  

4.4.6.2.2 Het	principe	van	proportionaliteit	en	noodzakelijkheid	
	
Het verzamelen van gegevens moet noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot het 

nagestreefde doel. Dit principe tracht richtlijnen mee te geven omtrent het verzamelen 

van de gegevens. Artikel 6 van de CAO nr. 81 stelt dat de controle van de 

elektronische online communicatiegegevens geen inmenging in de persoonlijke 

levenssfeer van de werknemer tot gevolg mag hebben. Indien er toch zou overwogen 

worden om een controle uit te voeren dan dient deze inmenging beperkt te worden tot 

een minimum. In het advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer wordt er vermeld dat de werkgever grondige aanwijzingen 

moet hebben dat er misbruik wordt gemaakt van werkinstrumenten om zulke 

controles uit te voeren. Voor de Commissie spreekt het ook voor zich dat een 

algemene controle a priori op alle communicatiegegevens volledig uit ten boze is, 

aangezien dit disproportioneel is ten aanzien van het beoogde doel288. Enkel de 

elektronische online communicatiegegevens die noodzakelijk zijn om een controle uit 

te voeren mogen worden verwerkt. Met noodzakelijke gegevens worden bedoeld:  

• wat de controle op internetsites betreft, het verzamelen van de gegevens over 

de duur van de aansluiting per werkplek en niet de individualisering van de 

bezochte sites289.  

• wat de controle op het gebruik van de elektronische post betreft, het 

verzamelen van gegevens over het aantal per werkplek uitgaande berichten en 

het volume ervan en niet de identificatie van de werknemer die ze verstuurt290. 

Een voorbeeld van het  proportionaliteitsbeginsel is dat internet controle enkel 

betrekking mag hebben op algemene inloggegevens en niet op een bezochte website 

door de werknemer291. Proportionaliteitsoverwegingen zullen van onderneming tot 

onderneming afhangen, afhankelijk van de werkomgeving, de aard van de 

verantwoordelijkheden van werknemer en werkgever en het werk op zich. Zo zal een 

																																																								
287 Artikel 14 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens	
288 CBPL, Advies 10/2000 van 3 april 2000, sub II, 2, www.privacycommission.be 
289 Commentaar bij CAO nr. 81, 26 april 2002, 11. 
290 Commentaar bij CAO nr. 81, 26 april 2002, 11. 
291 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 139. 
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onderneming of een instelling die in een gevoelige sector292 werkzaam is meer 

doorgedreven controlemaatregelen mogen opleggen293. 

Pertinente rechtspraak met betrekking tot de controle van tijdstip en data, maar niet de 

inhoud ervan is een vonnis294 van de Arbeidsrechtbank van Brussel. In deze zaak ging 

het om een nachtwaker die van zijn werkgever een gsm voor professionele doeleinden 

had gekregen, die hij enkel mocht gebruiken voor de behoeften van de dienst. Op een 

bepaald ogenblik stelde een collega vast dat twee berichten in de vorm van 

pornografische beelden op dat toestel werden verstuurd. De werkgever besliste 

vervolgens om de mobiele operator te vragen om de data en tijdstippen te kunnen 

vaststellen waarop de betwiste oproepen waren gebeurd, opdat de werkgever de 

identiteit van de verzender kon achterhalen. Na een gesprek met de werknemer 

ontsloeg de werkgever hem om dringende reden. De Arbeidsrechtbank erkende de 

dringende reden niet, maar aanvaardde het ontslag en was van mening dat het niet 

willekeurig was. In zijn redenering baseerde de Arbeidsrechtbank zich meer bepaald 

op de artikelen 16 en 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet, die volgens de rechtbank 

het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer matigen. Artikel 16 en 17 

handelen immers over de verplichting de goede zeden in acht te nemen en het werk 

zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig uit te voeren. Deze vonnis is een goed voorbeeld 

om aan te tonen dat de inperkingen op de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer niet louter op rechtstreekse relevante normen (zoals CAO nr. 81) 

gebaseerd kunnen zijn. Men dient ook steeds met de algemene principes, zoals vervat 

in de Arbeidsovereenkomstenwet, rekening te houden. Dit heeft tot gevolg dat er 

helaas geen duidelijk overzicht bestaat welke regels werkgevers en werknemers 

steeds dienen te respecteren. 

 

 

 

 

 

																																																								
292 bijvoorbeeld nationale defensie 
293 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 19 april 2003, 1290. 
294 Arbrb. Brussel, 16 september 2004, onuitg.	



	 	 	

	 	 	78	

4.4.6.2.3 Het	principe	van	transparantie	
	
Een werkgever die plannen maakt om een monitoringsysteem op te starten, moet eerst 

de betrokken partijen informeren vooraleer hij begint met de installatie ervan. Dit is 

het zogenaamde transparantie-beginsel. Om dit principe te handhaven heeft de CAO 

nr. 81 ervoor gekozen om te werken met procedures om monitoring van de 

werknemer te organiseren. Artikelen 7, 8 en verder handelen over de voorwaarden die 

moeten nageleefd worden waaronder de plicht om collectieve en individuele 

informatie te verstrekken en de inhoud van deze informatie. Dit heeft als doel de 

transparantie met betrekking tot de controle op elektronische communicatiemiddelen 

te vergroten alsook een dialoog mogelijk te maken tussen werkgever en werknemers 

als collectief en als individu. De uitgewerkte onderhandelings- en 

overleginstrumenten tussen werkgevers en werknemers hebben ook tot doel om de 

ongelijke relatie tussen beiden te milderen.  

Het verstrekken van collectieve informatie houdt in dat de ondernemingsraad over 

alle aspecten van de controle dient ingelicht te worden in overeenstemming met de 

bepalingen van CAO nr. 9 van 9 maart 1972295296. De ondernemingsraad, dat advies 

geeft over de arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en alles wat het rendement van 

de onderneming zou kunnen wijzigen, bestaat uit vertegenwoordigers van 

werkgevers- en werknemerszijde en moet verplicht ingesteld worden indien de 

onderneming meer dan honderd personeelsleden te werk stelt. Als er geen 

ondernemingsraad is, wordt deze informatie verstrekt aan het comité voor preventie 

en bescherming op het werk, of bij ontstentenis hiervan aan de vakbondsafvaardiging, 

of bij ontstentenis hiervan aan de werknemers297. De rechtspraak bevestigt de vereiste 

om een dialoog met de vertegenwoordigers van de werknemers te voeren ingeval er 

maatregelen worden genomen die de controle op het rendement van de werknemers 

tot doel hebben298. 

De informatie moet over alle aspecten aan de werknemer verstrekt worden waaronder 

de doelstellingen van de controle, of er al dan niet persoonlijke details worden 

																																																								
295 CAO nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten 
nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden  
296 Artikel 7 § 1 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
297 Artikel 7 § 2 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
298 Arbrb. Brugge, 4 september 1998, onuitg. 
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opgeslagen en voor hoelang, de periode van de controle en de middelen die ter 

beschikking worden gesteld aan de werknemer. De informatie dient begrijpelijk, 

effectief en bijgewerkt te zijn 299 . Indien er veranderingen komen in het 

monitoringsysteem moeten de betrokken partijen hiervan op de hoogte gebracht 

worden. Het verstrekken van deze individuele informatie kan in het kader van 

algemene instructies of vermeld worden in het arbeidsreglement. De werkgever is vrij 

om te kiezen hoe hij deze informatie verspreid aangezien er geen specifieke bepaling 

hieromtrent is gesloten. Bij deze laatste plicht wordt evenmin een toestemming van de 

werknemer gevraagd en volstaat een kennisgeving300. Tot slot dienen de sancties 

opgesomd te worden in de arbeidsvoorwaarden in geval van overtreding. 

Samenvattend zorgen het finaliteits-, tranparantie- en noodzakelijkheidsprincipe 

ervoor dat de telewerker erop mag vertrouwen dat hij op preventief vlak steeds 

geïnformeerd zal zijn omtrent een eventuele verzameling van zijn persoonsgegevens, 

terwijl hij tijdens de verzameling erop mag vertrouwen dat er in principe niet meer zal 

verzameld worden dan nodig voor het nagestreefde legitiem doel. Deze principes 

leggen echter enkel het kader uit waarmee een eventuele verzameling rekening mee 

moet houden, maar handelen niet over de regels van de effectieve individualisering 

van gegevens zelf. Naar de controle op de telewerker toe zorgen deze restricties 

ervoor dat er van een permanente monitoringsysteem op een telewerker geen sprake 

kan zijn. Alternatieve middelen om op preventief vlak permanent toegang te weigeren 

tot bijvoorbeeld bepaalde websites door middel van filters zijn wel toegelaten301.  

 

 

 

 

 

																																																								
299  Artikel 8 § 1 en 2 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online 
communicatiegegevens 
300 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 2003, 1290. 
301 M. WALRAVE, “Telework in Belgium: Sharing experciences & lowering thresholds”, University 
of Antwerp, 2005, 35. 
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4.4.6.2.4 Individualiseringprocedure		
 

Voor de controle van het internetgebruik stelde de Commissie een stapsgewijze 

individualiseringsprocedure voor. De sociale partners hebben bij het sluiten van CAO 

nr. 81 dit dan ook overgenomen.  De CAO geeft de werkgever de mogelijkheid om de 

oorsprong van elektronische online-communicatiegegevens te achterhalen, of anders 

gezegd te individualiseren302. ‘Individualisering’ wordt in de CAO gedefinieerd als 

“de handeling die tot doel heeft elektronische online communicatiegegevens die 

tijdens een door de werkgever geïnstalleerde controle worden verzameld, te 

verwerken om ze aan een geïndividualiseerde of identificeerbare persoon toe te 

schrijven”303. De inzameling van gegevens en toerekening ervan aan een specifieke 

werknemer is niet zomaar mogelijk en dient in verschillende stappen te gebeuren. In 

eerste instantie mag de werkgever enkel globale gegevens van de onderneming 

inzamelen. Er dient kennis te worden genomen van gegevens over het internetgebruik 

in het bedrijf zonder dat de werknemers die de sites bezochten kunnen worden 

geïdentificeerd. Er kan zo een verband worden gelegd tussen het bezoeken van 

bepaalde sites en een bepaalde werknemer. Pas in de volgende fase worden de 

verzamelde gegevens geïndividualiseerd.  

De CAO werkt met twee procedures voor de individualisering, de directe procedure 

en de indirecte procedure. De directe procedure304 is bedoeld om individualisering 

mogelijk te maken voor een controle in verband met de bedrijfsbelangen, de kosten, 

het gedrag van de werknemer, het voorkomen van ongeoorloofde feiten en veiligheid. 

De werkgever hoeft dan geen tussenstap te respecteren en mag rechtstreeks de 

identiteit van de werknemer achterhalen. Bijvoorbeeld wanneer een globale controle 

een concrete aanwijzing van misbruik of onregelmatigheden aan het licht brengt. Of 

wanneer door een melding van een feit of door een toevallige ontdekking een concreet 

vermoeden van misbruik aan het licht komt305.  

 

																																																								
302 F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Gent, 2008, 122. 
303 Artikel 12 §1 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
304 Artikel 15 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
305 CBPL, Aanbeveling 08/2012, 2 mei 2012 betreffende de controle van de werkgever op het gebruik 
van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer, www.privacycommission.be, 20. 
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Voor de indirecte procedure306 dient er wel nog een tussenstap gerespecteerd te 

worden. Deze procedure wordt opgestart indien de werkgever wilt nagaan of de 

geldende beginselen en regels voor het gebruik van de online technologieën worden 

nageleefd. Indien de werkgever deze indirecte individualiseringsprocedure wilt 

opstarten omwille van een controle op naleving van de gebruiksregels, dan dient de 

werkgever alle werknemers op voorhand daarover in te lichten307. De werkgever dient 

ook alle werknemers te waarschuwen dat de controlegegevens zullen worden 

geïndividualiseerd indien de overtredingen aanhouden of opnieuw voorvallen308. De 

ratio legis hierachter is dat bij het opstellen van de CAO de sociale partners veel 

belang hadden gehecht aan de dialoog309. Indien een werknemer betrokken raakt in 

ongeoorloofde feiten zal hij worden uitgenodigd op een gesprek bij de werkgever. Dat 

gesprek is vrijblijvend en is een procedure op tegenspraak waarbij hij zich kan laten 

bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. 

De werkgever mag volgens de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer met de verzamelde gegevens de inhoud ervan niet controleren, maar enkel 

de frequentie of het karakter ervan310. Een voorbeeld hiervan is de kennisname van de 

werkgever van de telefoonrekening waarbij de frequentie wordt gemeten, maar 

waarbij hij dan geen toegang heeft tot de inhoud van de gesprekken. De regels inzake 

individualisering van gegevens zijn niet van toepassing op het onderwerp en de 

inhoud van elektronische online communicatiegegevens waarvan het beroepsmatig 

karakter door de werknemer niet in twijfel wordt getrokken311. In deze context moet 

de werknemer ook niet vooraf verwittigd worden. Wanneer de werknemer dus het 

privékarakter van de inhoud van de e-mails aanvoert, met name door vermelding in 

het onderwerp van de e-mail, dan geldt de individualiseringsprocedure onverkort, 

maar mag de werkgever geen kennis nemen van de inhoud van de e-mails in kwestie.  

 

																																																								
306 Art. 16 en 17 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
307 Artikel 16 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online communicatiegegevens 
308 Artikel 16, tweede lid CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online 
communicatiegegevens 
309 H. SCHMIDT, “Privacy, elektronische communicatie en de werkplek: hoe staat het met de 
controle?” www.vsgb.be Nieuwsbrief nr. 3 – juli 2006, 4. 
310 CBPL, Aanbeveling 08/2012, 2 mei 2012 betreffende de controle van de werkgever op het gebruik 
van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer, www.privacycommission.be, 20. 
311  Artikel 11, lid 3 CAO nr. 81 betreffende de controle van elektronische online 
communicatiegegevens 
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Uit dit artikel zou men kunnen afleiden dat de gegevens altijd geacht worden 

professioneel te zijn, met  als gevolg dat de werkgever er steeds kennis kan van 

nemen312. Dit zou echter indruisen tegen art. 314bis van het Belgisch Strafwetboek 

waarin wordt gesteld dat het de communicerende partijen zelf zijn die aan de 

communicatie het statuut van zakelijk of privégesprek verlenen.  

Hierover heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook uitspraak gedaan 

in het arrest Niemitz313  waarin werd gesteld dat ook beroepsmatige gegevens een 

privékarakter kunnen hebben. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 

in dat princiepsarrest betreffende arbeidsomstandigheden gezegd dat de relatie tussen 

werkgever en werknemer tweeledig is. Het gezag van de werkgever kan zich niet 

doen gelden ten aanzien van alle aspecten van de persoonlijkheid en ten aanzien van 

alle activiteiten van de werknemer. De bescherming van het privéleven onderschrijft 

zich dus ook binnen de onderneming en tijdens de werkuren. In latere arresten heeft 

het Hof bevestigd dat het recht op privacy niet eindigt aan de ondernemingspoort314. 

Het Hof maakt hierbij geen onderscheid naar gelang de aard van de communicatie: 

zowel het e-mailverkeer met een privékarakter als deze met een zakelijk karakter 

worden beschermd door het recht op privacy315. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
312 H. SCHMIDT, “Privacy, elektronische communicatie en de werkplek: hoe staat het met de 
controle?” www.vsgb.be Nieuwsbrief nr. 3 – juli 2006, 5. 
313 EHRM 16 november 1992, nr. 13710/88, Niemitz/Duitsland 
314 EHRM 25 juni 1997, nr. 20605/92, Halford/Verenigd Koninkrijk 
315 P. DE HERT, “CAO nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail. Sociale 
actoren herlezen strafwetten en grondrechten”, RW, 2002-2003, 1281.	
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4.5 Regelingen rond privacy bij de buurlanden 
 

4.5.1 Nederland 

Nederland heeft geen specifieke regelgeving omtrent de privacy van de werknemer, 

maar valt voor de toepasselijke principes voornamelijk terug op rechtspraak316. Met 

betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij Nederlandse 

telewerkers kan de werkgever een elektronische monitoringsysteem installeren, ook 

wel een ‘persoonlijke informatie systeem’ of ‘persoonlijk volgsysteem’ genoemd317. 

Indien de bepalingen gerespecteerd worden kan de werkgever kwalitatieve en 

kwantitatieve controles uitvoeren op het werktempo van de telewerker. Ook in 

Nederland kan er slechts een monitoringsysteem in plaats worden gesteld na de 

toestemming van de ondernemingsraad indien de onderneming er een heeft 318 . 

Wanneer zo’n systemen worden gebruikt dient de werkgever wel bepaalde richtlijnen 

te respecteren omwille van de grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescherming 

van het recht op privacy. In Nederland geeft artikel 10 van de Nederlandse Grondwet 

iedere persoon recht op zijn/haar privacy. Artikel 8 van het EVRM is ook rechtstreeks 

toepasselijk in Nederland en heeft zowel verticale als horizontale werking waardoor 

het artikel kan ingeroepen worden tegen de overheid en andere individuen319.  

Werkgevers moeten zich onthouden de privacy van de werknemer te verstoren, zelfs 

wanneer de telewerker professionele activiteiten in zijn of haar huis uitoefent320. In de 

Nederlandse rechtsleer321 wordt er gesteld dat het recht op privacy niet absoluut is. 

Door een arbeidsovereenkomst te tekenen met de werkgever, geeft de werknemer 

namelijk een deel van zijn of haar privacy op. Dit is een vreemde redenering dat 

indruist tegen de redenering van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat 

in het Niemitz-arrest322 stelde dat het grondrecht op privacy zich ook situeert in de 

arbeidsrelatie en dat een werknemer geen of minder belang zou hechten aan zijn 
																																																								
316 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 142. 
317 F.J.L. PENNINGS, A.D.M. VAN RIJS, A.T.J.M. JACOBS, H.H. DE VRIES, Telework in the 
Netherlands: labour law, social security and occupational health and safety aspects, Amsterdam, HSI 
Instituut, 1996, 4. 
318 Artikel 27 Nederlandse Ondernemingswet  
319 Nederlands Hooggerechtshof, 9 juni 1987, NJ 1987, 928. 
320 B.J.P. HULSMAN, P.C. IPPEL, De wet persoonsregistraties toegepast, Achtergrondstudies en 
verkenningen 1, Registratiekamer, Juli 1994, 13. 
321 W.C.L. VAN DER GRINTEN, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer, 2002, 67. 
322	EHRM 16 november 1992, nr. 13710/88, Niemitz/Duitsland	
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grondrecht bij het binnenstappen in een arbeidsrelatie. Een werkgever kan gegronde 

redenen hebben om de privacy van de werknemer te beperken. Hierbij moet de 

Nederlandse werkgever bij het gebruik van elektronische monitoringsystemen de 

noodzakelijkheid ervan aanduiden, het zogenaamde noodzakelijkheidsbeginsel. 

Overigens dient de werkgever het systeem zodanig te organiseren dat het 

aanvaardbaar is vanuit het standpunt van de maatschappij 323 . Hiermee wordt 

ongetwijfeld het subsidiariteitsbeginsel mee bedoeld dat wilt zeggen dat het 

aanvaardbaar moet zijn in een democratische samenleving. Nederlandse rechtspraak 

heeft dit laatste principe meer vorm gegeven door uit te leggen dat het elektronisch 

toezichtsysteem visueel waarneembaar moet zijn voor de telewerker door middel van 

een lichtbron of geluidssignaal 324 . Bij een conflict dient de rechter dan de 

verschillende belangen met elkaar af te wegen. Indien de werkgever de 

communicatiemiddelen uiteindelijk controleert dient hij dat te doen met respect voor 

de Wet Persoonsregistraties325.  

Met betrekking tot een huisbezoek bij telewerkers is de werkgever onder de 

Arbeidsomstandighedenbesluit 326  verantwoordelijk voor de kwaliteit van diens 

werkplek. De Nederlandse werkgever kan vragen aan zijn telewerker of hij een 

huisbezoek mag verrichten. De telethuiswerker heeft op basis van zijn of haar 

“huisrecht” steeds het recht om te weigeren327. Het fundamentele principe van 

toestemming van de telewerker voor een huisbezoek is ook in Nederland aanwezig. 

Niet alleen de werkgever zelf kan een huisbezoek verrichten (mits toestemming van 

de telewerker), maar ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 

gerechtigd om het huis te bezoeken om zo de arbeidsomstandigheden te controleren. 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan dit echter doen zelfs zonder 

toestemming van de telewerker328. 

																																																								
323F.J.L. PENNINGS, A.D.M. VAN RIJS, A.T.J.M. JACOBS, H.H. DE VRIES, Telework in the 
Netherlands: labour law, social security and occupational health and safety aspects, Amsterdam, HSI 
Instituut, 1996, 29. 
324 Hof ’s Hertogenbosch, 2 juli 1986, NJ 1987, 451 
325 Wet van 6 juni 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens 
326 Besluit van 15 januari 1997 houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid 
327 Artikel 12 §1 Nederlandse Grondwet 
328 F.J.L. PENNINGS, A.D.M. VAN RIJS, A.T.J.M. JACOBS, H.H. DE VRIES, Telework in the 
Netherlands: labour law, social security and occupational health and safety aspects, Amsterdam, HSI 
Instituut, 1996, 103. 



	 	 	

	 	 	85	

4.5.2 Frankrijk 

Artikel 6 van de Franse CAO van 19 juli 2005 stelt dat de werkgever het privéleven 

van de telewerker moet respecteren. Verderop stelt het tweede lid van dat artikel dat 

indien er een monitoringsysteem wordt geplaatst het relevant en proportioneel tot het 

nagestreefde doel moet zijn. De telewerker dient hiervan ook geïnformeerd te worden. 

Niet alleen de telewerker zelf, maar ook de werknemer-vertegenwoordigers dienen op 

voorhand geïnformeerd en geraadpleegd worden. Hierin volgt de CAO de algemene 

regels bij monitoring op werknemers door de werkgever zoals vervat in artikel 8 §2 

EVRM. 

Franse rechtspraak betrekt het recht op privéleven in de overwegingen wanneer de 

werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst wijzigt. Indien de werknemer verplicht 

wordt om naar de bedrijfslocatie te reizen terwijl de arbeidsovereenkomst op 

voorhand de dagen en uren van thuis werken vastlegt, maakt deze eenzijdige 

wijziging een inbreuk op het privéleven van de werknemer uit329. In ieder geval dient 

de toestemming van de telewerker gevraagd te worden om de uitdrukkelijke 

overeenkomst te wijzigen. 

4.5.3 In vergelijking met België 

De regeling rond privacy in België lijkt veel meer versnipperd te zijn dan onze 

omringende buurlanden. Wegens het evoluerend karakter van het concept privacy en 

natuurlijk de nieuwe technologieën heeft de Belgische wetgever steeds nieuwe 

wetgeving moeten uitvaardigen, maar het lijkt erop dat de wetgever net te vroeg of net 

te laat kwam met relevante wetgeving. Frankrijk en Nederland hebben minder 

wettelijke regelingen dat hen toelaat meer algemene principes te hanteren die 

makkelijker meegaan met de trends in privacy-beleving en technologie. De overheid 

zet nu volop alles in om het arbeidsrecht te hervormen zodat wendbare bedrijven 

competitiever kunnen zijn op de markt. Wendbare en competitieve bedrijven zijn dan 

ook de beste garantie voor groei en jobs330. 

Of het grondrecht van privacy naar derden toe rechtstreeks kan ingeroepen worden 

verschilt van rechtsstelsel tot rechtsstelsel. Andere rechtstelsels roepen het gebruik 
																																																								
329  RAY, J.E., ROJOT, J., “Frankrijk”, 164 in BLANPAIN, R. et. al., European Framework 
Agreements and Telework, 2007, Kluwer Law International, 191-204   
330 B. BUYSSE, “De ruimere arbiedsflexibiliteit dreigt een lege doos te worden”, De Tijd, 25 juli 2016 
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van reeds bestaand burgerlijk of arbeidsrecht in, zoals goede trouw, het principe van 

redelijkheid en ‘fairness’331. Toch kan er gesteld worden dat Frankrijk en Nederland 

hetzelfde denkstramien volgen qua beperkingen van het recht op privacy, waarbij de 

principes van finaliteit, proportionaliteit en transparantie daar ook gerespecteerd 

moeten worden. 

5 Controle door de werkgever bij telewerk 
	
Dit hoofdstuk bespreekt het wettelijk kader voor de controlebevoegdheid en restricties 

van de werkgever bij telewerk en meer bepaald vooral telethuiswerk. Er is gekozen 

voor de context van telethuiswerk aangezien door de uitsluiting van het mobiel 

telewerken en het telewerken in een satellietkantoor in de CAO nr. 85 de facto enkel 

nog het telethuiswerken overblijft. Er wordt eerst besproken waaruit de werkgever het 

recht haalt om zijn telethuiswerkende werknemer te controleren en ook welk type 

informatie hij mag verzamelen. Na een stapsgewijze analyse van de verschillende 

communicatiemiddelen te hebben overlopen wordt er tenslotte onderzocht of de 

werkgever bij de telewerker thuis een huisbezoek mag verrichten.  

5.1 Conflicterende belangen 
 
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de werkplaats is reeds geruime 

tijd een onderwerp voor debat voor zowel werkgevers als werknemers. Hoe kan een 

werkgever controle uitoefenen op een telewerker aangezien er geen sprake is van 

rechtstreekse controle? Veel werkgevers staan namelijk afkerig tegenover telewerk 

omwille van de beperkte controlemogelijkheden. Zij verrichten hun werk immers 

zonder rechtstreeks toezicht of controle van de werkgever doordat de telewerker zijn 

arbeid verricht op een andere plaats dan de gebruikelijke bedrijfslocatie. 

Verloning op basis van de gepresteerde arbeidsuren houdt in dat de werkgever kan 

controleren of de werknemer effectief aanwezig is op de bedrijfslocatie. Deze 

methode heeft echter enkele beperkingen, onder andere de onzekerheid of er effectief 

gewerkt wordt achter het bureau. Dit probleem wordt opgelost door op basis van 

resultaten voor de gewerkte uren te werken.  Indien de resultaten voldoende voor zich 

																																																								
331 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR 2007, afl. 62, 130. 
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spreken dient de werkgever geen verder toezicht te houden over de manier hoe de 

werknemer tot zijn resultaten komt. Vaak is dit echter slechts een fabeltje en dient de 

werkgever wel in te grijpen of bij te sturen. Met betrekking tot enkele aspecten van 

het werk kan de werkgever de wens uiten om toezicht te houden op de efficiëntie van 

het arbeidsproces, het tempo en de timing van de activiteiten332. Een hiërarchisch 

overste zou zo gedurende de werkactiviteiten van de telewerker niet voldoende 

toezicht kunnen uitoefenen en heeft daardoor de indruk dat hij minder vat heeft op 

wat zijn werknemers uitvoeren. Aangezien telethuiswerkers hun werk thuis uitvoeren 

met behulp van door de werkgever ter beschikking gestelde ICT, is het belangrijk dat 

zij weten welke controlerechten hun werkgever wel en niet heeft. Het is echter de 

werkgever zijn doel om te controleren of de middelen die ter beschikking worden 

gesteld worden aangewend om productiviteit omhoog te krikken. Een werkgever kan 

ook de wil uitdrukken om de werkplaats van de telewerker te bezoeken wat evidente 

beperkingen met zich meebrengt. 

Een wettelijke regeling met betrekking tot controle van elektronische 

communicatiemiddelen kwam er ten tijde van nieuwe technologieën die het mogelijk 

maken om efficiëntere contacten  binnen en buiten de onderneming tot stand te 

brengen. De regelingen zijn echter onderhevig aan de steeds veranderende 

technologie en beleving van privacy. Nieuwe technologieën sporen werknemers aan 

om meer en sneller informatie uit te wisselen, maar hebben als ongewenst gevolg het 

mogelijk onjuist gebruik van de faciliteiten die ter beschikking gesteld zijn door de 

werkgever. De werkgever heeft dan ook redenen om zich zorgen te maken over hoe 

zijn werknemers omgaan met de elektronische communicatiemiddelen en hoe hij hen 

kan controleren in deze moderne tijden. Verspreiding van gevoelige interne 

documenten en misbruik van kostbare arbeidstijd voor persoonlijke doelstellingen zijn 

maar enkele problemen waarover de werkgever controle wil voeren. Ondanks de 

verplichting de persoonlijke levenssfeer van werknemers te eerbiedigen, moet de 

goede werking van de onderneming verzekerd kunnen blijven. Zo niet zou dit kunnen 

leiden tot meer verdoken en onbeheerste monitoringpraktijken, wat uiteindelijk de 

																																																								
332 F.J.L. PENNINGS, A.D.M. VAN RIJS, A.T.J.M. JACOBS, H.H. DE VRIES, Telework in the 
Netherlands: labour law, social security and occupational health and safety aspects, Amsterdam, HSI 
Instituut, 1996, 29.	
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bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers helemaal niet dient333. 

5.2 Controle door de werkgever 
 

5.2.1 Recht van de werkgever 

Een werkgever mag een telewerker of zijn werknemer in het algemeen controleren 

tijdens de uitoefening van zijn arbeid. De werkgever moet de communicatie binnen de 

onderneming kunnen beheren. De uitoefening van gezag over de werknemer omvat 

ook de bevoegdheid om leiding te geven en toezicht te houden334. Dit vloeit voort uit 

het feit dat een telewerker werkt onder een arbeidsovereenkomst, dat essentieel 

gekenmerkt is door een band van ondergeschiktheid en gezag, wat op zijn beurt recht 

op controle en toezicht op de naleving van het arbeidscontract door de werkgever 

impliceert. Artikel 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt: “de 

arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij een werknemer er zich toe verbindt 

om tegen loon, onder gezag van een werkgever, arbeid te verrichten”. Dit vormt de 

wettelijke basis van het recht van de werkgever om te bepalen wat de werknemer mag 

doen en moet laten op de werkplek335. Het artikel vormt ook de juridische toelating 

om als werkgever kennis te kunnen nemen van bepaalde communicatie ontvangen of 

verzonden door werknemers via het netwerk van de onderneming en ook om 

richtlijnen op te leggen met betrekking tot het beheer ervan336. Het Arbeidshof te Gent 

heeft in een arrest 337  bevestigd dat de werkgever op grond van de 

Arbeidsovereenkomstenwet het recht haalt om eenzijdig richtlijnen en verplichtingen 

op te leggen met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatica. Verder 

verkrijgt de werkgever het recht om te controleren omwille van de aansprakelijkheid 

voor bepaalde handelingen van de werknemer338. Artikel 1384 derde lid van het 

Burgerlijk Wetboek maakt de werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

iemand voor wie men moet instaan. Hiervoor is wel vereist dat er schade is aan 

derden, een fout van de werknemer, causaal verband tussen fout en schade en dat de 
																																																								
333 CBPL, Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond privacy 
op de werkvloer, januari 2015, www.privacycommission.be, 19. 
334 Cass. 18 mei 1981, Pas. 1981, I, 1079	
335 S. VAN WASSENHOVE, M. DE LEERSNYDER, G. CHUFFART, D. MULLIEZ, Nieuwe 
technologieën en hun invloed op het arbeidsrecht, Heule, UGA, 2003, 51-52 
336 CBPL, “Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid? Adviezen en aanbevelingen rond privacy 
op de werkvloer”, Januari 2015, www.privacycommission.be, 19. 
337 Arbh. Gent, 4 april 2001, JTT 2002, 49. 
338 F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen”, Larcier, Gent, 2008, 109. 
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fout werd begaan in de uitoefening van de functie van de werknemer.  

Dat enige vorm van controle door de werkgever van telewerkers mogelijk is, staat dus 

buiten vraag. Ondanks de afstand bestaan er mogelijkheden om de telewerker te 

controleren door middel van camerabewaking of controle van communicatiemiddelen 

zoals telefoongesprekken, e-mails en internetgebruik. Het elektronisch controleren 

wordt als een moderne manier van de traditionele uitoefening van management 

binnen de onderneming beschouwd339. Er heerst heden in het algemeen de gedachte 

dat het recht op privacy niet stopt aan de ingang van de werkplaats of bij het kantoor 

thuis340. De arresten Halford en Niemitz van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens hebben immers gesteld dat het grondrecht op privacy zich ook situeert in de 

arbeidsrelatie en dat een werknemer geen of minder belang zou hechten aan zijn 

grondrecht bij het binnenstappen in een arbeidsrelatie341. 

5.2.2 Op basis van het eigendomsrecht? 

Op het vraagstuk of de werkgever recht heeft om de inhoud van het 

communicatieverkeer van de werknemer te controleren, zou er een mogelijk 

grondrecht in het voordeel van de werkgever spelen, namelijk het eigendomsrecht van 

artikel 544 van het  Belgische Burgerlijk Wetboek. Dat artikel geeft de werkgever als 

eigenaar van het materiaal de mogelijkheid om het gebruik ervan te beperken, te 

verbieden of te controleren. De werkgever is immers eigenaar van de ter beschikking 

gestelde ICT binnen en buiten de onderneming. Het feit dat het ter beschikking 

gestelde ICT en bedrijfsinformatie eigendom uitmaakt van de werkgever zou willen 

zeggen dat de werkgever het recht heeft om elk gebruik te verbieden dat misbruik kan 

uitmaken van het toegelaten gebruik342.  

Het eigendomsrecht van informatie en materiaal van de werkgever kan echter geen 

afdoende antwoord bieden. De communicatiebescherming tussen mensen vormt een 

onderdeel van de persoonlijke levenssfeer en wordt niet exclusief bepaald door een 

																																																								
339 F. HENDRICKX, “E-Monitoring the Teleworker: Belgian and Dutch Law in an International 
Perspective”, BCLR, 2007, afl. 62, 131. 
340 M. WALRAVE, Telework in Belgium: Sharing experciences & lowering thresholds, University of 
Antwerp, 2005, 32. 
341 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 106. 
342 Arbrb. Brussel, 14 februari 1961, JT, 223. 
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beroep op het eigendomsrecht343. Zo is het niet omdat iemand eigenaar is van 

materiaal dat die onvoorwaardelijk toegang zou hebben tot de inhoud ervan. In de 

doctrine is er tenslotte maar weinig animo om een inperking van de privacy van een 

werknemer te rechtvaardigen op basis van het eigendomsrecht344. Men kan dus stellen 

dat de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1878 voldoende gronden biedt aan de 

werkgever om hem het recht op controle te geven. 

5.2.3 Type informatie 

 
Het type informatie dat de werkgever wilt controleren heeft betrekking op 

professionele activiteiten van de werknemer. Zijn belang gaat louter  professionele 

informatie aan dat tot stand komt in de uitvoering van de arbeid. De werkgever heeft 

in principe geen reden om persoonlijke informatie te verzamelen. Persoonlijke 

informatie of gegevens die tot stand komen in de beleving van de persoonlijke 

levenssfeer op de arbeidsplek zijn slechts relevant voor de werkgever indien deze 

gegevens de goede uitvoering van de arbeid in het gedrang brengen. Het versturen 

van strafbare, onrechtmatige of ongeoorloofde mails kunnen voor de werkgever 

echter wel voldoende redenen zijn die de uitvoering van de arbeid in het gedrang 

brengen. 

Het inwinnen van werk gerelateerde informatie hoort thuis in het traditionele recht 

van de werkgever om toezicht en controle op zijn werknemer uit te oefenen. Het kan 

ook verder reiken dan louter toezicht en controle. Bijvoorbeeld door het verkrijgen 

van toegang tot de inhoud van een zakelijk elektronisch bericht kan dat voor gevolg 

hebben dat de werkgever de verderzetting van de zakelijke correspondentie kan 

verzekeren in afwezigheid van een werknemer345. In de praktijk zijn er bedrijven die 

het persoonlijke en professioneel gebruik van ICT loskoppelen van elkaar door te 

eisen dat telewerkers thuis gebruik maken van hun eigen PC en internetverbinding. 

Andere bedrijven laten een sommige vormen van privégebruik toe van ter 

beschikking gestelde ICT zolang de productiviteitsquota worden gerespecteerd of op 

voorwaarde van enige vorm van controle.  
																																																								
343R. DE CORTE, “Emails taboe voor de werkgever of niet”, De Juristenkrant 11 april 2000, afl. 7, 12. 
344 J. DUMORTIER, “Internet op het werk: controlerechten van de werkgever” Or., 2000, 3. 
345 CBPL, Aanbeveling 08/12 van 2 mei 2012 betreffende de controle door de werkgever over het 
gebruik van elektronische communicatie-instrumenten op de werkvloer, www.privacycommission.be, 
19.	
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Een controle van de werkgever dient zich op in situaties waar de werkgever redenen 

heeft om zich zorgen te maken met betrekking tot seksuele intimidatie of racisme op 

de werkplek. Vooral in de Amerikaanse rechtspraak346 wordt dit soort voorbeelden 

gebruikt om de noodzaak van werkgeverstoezicht op de uitoefening van grondrechten 

te rechtvaardigen347. Het debat tracht vooral een goede balans te vinden tussen het 

recht van de werknemer op zijn of haar privacy en het toezicht van de werkgever op 

een adequate aanwending van de ter beschikking gestelde middelen.  

5.3 Hoe kan de werkgever rechtstreeks toezicht houden? 
 
Telewerkers gebruiken informatica- of telecommunicatiekanalen om de afstand tot de 

onderneming te overbruggen. Hetzelfde geldt voor de werkgever die via 

informatiemiddelen een zekere verbinding met de telewerker wilt bewerkstelligen. De 

vraag stelt zich nu welke informatica- of telecommunicatiekanalen een werkgever kan 

aanwenden en controleren. Heden ten dage stellen moderne technologische controle-

instrumenten de werkgever in staat prominenter de werknemer te controleren in 

vergelijking met vroeger. De werkgever kan op directe wijze met behulp van 

bedrijfstools zoals werkroosters, elektronische agenda’s, camerabewaking, in persoon 

of zelfs met afluisterapparatuur toezicht houden op zijn werknemers. Op indirecte 

wijze kan hij achteraf het verrichte werk van de werknemer controleren via registratie 

van de gewerkte uren of quota’s in termen van productie348. Als er daarbij gedacht 

wordt aan camerabewaking of aan controle op het internet- en het e-mailgebruik 

kunnen er problemen rijzen met de privacy van de betrokken telewerker. Uiteraard 

dient de werkgever bij zijn toezicht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van zijn werknemers te respecteren.  

5.3.1 E-mail en internet beleid 

	
Onvoorzichtig gebruik of misbruik van e-mail en internet kan grote schade aanrichten 

voor zowel werkgever als werknemer349. Om die reden hebben zij beiden ook 

bijzondere verplichtingen om de verwerkte gegevens te beschermen. Bedrijven 

																																																								
346 Supreme Court, Stanley v. Georgia, 1969, U.S., vol. 394, 557 
347 P. DE HERT, “C.A.O. nr. 81 en advies nr. 10/2000 over controle van internet en e-mail.”, RW, 
2002-2003, nr. 33, 19 april 2003, 1283. 
348 F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Gent, 2008, 114. 
349 F. ROBERT, Telewerk, juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Gent, 2008, 110.	
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worden aangeraden een e-mail en internet policy voor het telewerk organiseren. Dit 

regelt wat mag en wat niet mag bij het gebruik van internet en e-mail en bepaalt onder 

welke voorwaarden de werkgever controle mag uitoefenen op het gebruik van de door 

de werknemer gebruikte communicatiemiddelen350. Zo’n beleid kan erin bestaan een 

splitsing of aanduiding van het karakter van de mails te organiseren. Het zorgt ervoor 

dat werknemers het dubbel gebruik van een professioneel en een privé e-mailsysteem 

vermijden. Het splitsen en/of aanduiden van wat privé en wat professioneel is zorgt 

ervoor dat de communicaties verondersteld worden een professioneel of privé 

karakter te hebben. Het is dus aan de werknemer om een onderscheid te maken of om 

zijn mails te classificeren als zijnde persoonlijk of professioneel. Zo is het 

gemakkelijker voor de  werkgever om vervolgens enkel de professionele mails te 

controleren.  

 

Wat betreft emailadressen maakt het een groot verschil uit of de werkgever aan zijn 

personeel een persoonlijk emailadres toekent of een emailadres op naam van een 

dienst van de onderneming. Wanneer de werkgever geen emailadres op naam van een 

personeelslid toekent, valt er geen communicatie tussen personen te beschermen 

omdat het om communicatie tussen de diensten gaat351. Dit is uiteraard niet zo indien 

de werknemer een emailadres heeft op persoonlijke naam aangezien er dan wel 

persoonlijke mails kunnen verstuurd worden. Deze laatste emailadressen genieten dan 

wel bescherming van de privacy. 

Volgens CA0 nr. 85 betreffende het telewerk is de werkgever, ongeacht of de 

telewerker zijn eigen toestellen of die van de werkgever gebruikt in het raam van het 

telewerk, gehouden tot het nemen van maatregelen, om de door de telewerker voor 

beroepsdoeleinden gebruikte en verwerkte gegevens te beveiligen en de telewerker te 

informeren over de wetgeving en bedrijfsregels die van toepassing zijn voor de 

beveiliging van de gegevens352. Daartoe is, aldus volgens CAO nr. 85, de CA0 nr. 81 

omtrent de controle van elektronische online communicatiegegevens van toepassing. 

Voor het controleren van het internetgebruik van een telewerker is de CAO nr. 81 van 

toepassing indien een werknemer zijn eigen toestel gebruikt voor verbindingen en 

																																																								
350 N. THOELEN, “Het hoe en waarom van de e-mail en internetpolicy” P&O 2003, afl. 1, 8. 
351 R. DE CORTE, “Emails taboe voor de werkgever of niet”, De Juristenkrant, 11 april 2000, afl. 7, 
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352 Artikel 14 CAO nr. 85 betreffende het telewerk	
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communicatie die verband houden met telewerk. De CAO nr. 81 is van toepassing op 

zuivere professionele gegevens in functie van de veiligheid en/of de goede technische 

werking van het netwerk waarop de betrokkene zich connecteert met zijn eigen 

toestel. 

Als werkgever mag hij ter controle het aantal, het tijdstip van verzending, de duur en 

bestemmeling van de communicatiegegevens controleren. Dit lijkt te stroken met 

artikel 314bis van het Strafwetboek waardoor de werkgever op principieel vlak de 

communicatiegegevens niet mag controleren op straffe van strafrechtelijke sancties353. 

Bij uitbreiding betekent dit uiteraard ook niet dat het betrokken bestuur de inhoud van 

de gestuurde mails mag controleren aangezien artikel 124 van de wet van 13 juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie strafbaar stelt het opzettelijk en 

zonder toestemming van alle betrokken personen kennisnemen van de inhoud van een 

communicatie die niet voor hem persoonlijk is bedoeld. Aangezien de 

communicatiegegevens enkel gecontroleerd kunnen worden in geval alle partijen 

daartoe hun toestemming hebben verleend, is het dus zeer onwaarschijnlijk dat de 

werkgever deze gegevens mag controleren.  

In het arrest Copland354 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

geoordeeld over het controleren van het mail- en surfgedrag van een hogeschool 

werknemer. De monitoring had als doel te controleren of ze de ter beschikking 

gestelde apparatuur gebruikte voor persoonlijke doeleinden in plaats van voor 

professionele doeleinden. Het Hof oordeelde dat telefoongesprekken, e-mails en 

persoonlijk internet gebruik op bedrijfsterreinen prima facie behoren tot het 

privéleven en vallen onder correspondentie van artikel 8 EVRM355. Artikel 8 EVRM 

beschermt immers het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Door deze rechtspraak van het Hof 

valt dus af te leiden dat ook mails en internetgebruik op of vanuit de werkplaats niet 

zomaar uit de persoonlijke levenssfeer mogen worden geweerd356. Het lijkt dan ook 

voorhanden dat deze rechtspraak mag worden doorgetrokken naar de thuiswerkende 

telewerker. Aangezien de werknemer niet op voorhand werd verwittigd van het 

																																																								
353 E. MARTINEZ, E. KRZESLO, J. DE SCHAMPHELEIRE en K. SALOMEZ, “Telewerk en 
collectieve onderhandelingen”, www.werk.belgie.be, 159. 
354 EHRM 3 april 2007, nr. 62617/00 Copland/VK 
355 EHRM 3 april 2007, nr. 62617/00 Copland/VK, overweging 41 
356 J. LORRE, Sociale Media en cybercontrole, Kluwer, Mechelen, 2012, 10. 



	 	 	

	 	 	94	

mogelijks controleren van haar email- en internetgebruik had zij redelijke 

verwachtingen van privacy. Er werd een inbreuk op artikel 8 EVRM vastgesteld 

aangezien de werkgever de persoonlijke gegevens had verzameld en opgeslagen. Het 

feit dat verwerende partij een publiek orgaan was, was irrelevant aangezien de Britse 

overheid een negatieve plicht had om zich niet te mengen in het privéleven en de 

correspondentie van haar burgers. Overigens kon de werkgever zich niet beroepen op 

het legaliteitsbeginsel aangezien er toen nog geen regelgeving voorhanden was in het 

Verenigd Koninkrijk dat de werkgever toelaat het telefoon, mail en internetgebruik 

van zijn werknemers te controleren.  

 

5.3.2 Camerabewaking  

 
Met de huidige technologische middelen kan de verleiding groot zijn voor werkgevers 

om bewakingscamera's op de arbeidsplaats of bij de telewerker thuis te installeren om 

de prestaties van de werknemers te controleren.  

Met betrekking tot camerabewaking bij telewerkers zijn de CAO nr. 68 betreffende de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de 

camerabewaking op de arbeidsplaats evenals enkele principes uit de rechtspraak 

relevant om te oordelen of het gebruik van camerabewaking toegelaten is. Voor de 

camerabewaking is de werkgever ook onderworpen aan de reglementering die is 

opgenomen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 357 , zijn 

uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, die de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de fysieke personen waarborgen bij de verwerking van hun 

persoonsgegevens.  

5.3.2.1 CAO nr. 68 
 
De Nationale Arbeidsraad heeft op 16 juni 1998 een collectieve arbeidsovereenkomst 

gesloten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats. Het gaat om 
																																																								
357	B.S., 18 maart 1993, gewijzigd door de Wet 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 
46/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van 
goederen, B.S. 3 februari 1999. �	
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CAO nr. 68, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 20 september 1998358. Deze 

collectieve arbeidsovereenkomst legt de toelaatbaarheids- en installatievoorwaarden 

vast voor de cameraplaatsing op de werkplaats en is toepasselijk op de gehele private 

sector. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het de wet betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens vervolledigd met betrekking tot het gebruik van camerabewaking. 

Het gebruik van cameratoezicht is gereglementeerd aangezien het een inbreuk kan 

vormen op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.  

Artikel 1 van de CAO nr. 68 definieert camerabewaking als “elk bewakingssysteem 

met één of meer camera's dat ertoe strekt om bepaalde plaatsen of activiteiten op de 

arbeidsplaats te bewaken vanuit een punt dat zich geografisch op een afstand van die 

plaatsen of activiteiten bevindt met of zonder het oog op bewaring van de 

beeldgegevens die het inzamelt en overbrengt". De commentaar bij artikel 4 van deze 

CAO stelt uitdrukkelijk dat de collectieve arbeidsovereenkomst enkel van toepassing 

is op “camerabewaking” door de werkgever, dus een systeem dat tot doel heeft om de 

arbeidsplaats te bewaken. Voor het toepassingsgebied van de CAO is enkel de 

bewaking van de arbeidsplaats relevant, maar of deze locatie op het bedrijfsterrein 

zelf is, of bij de werknemer thuis is echter irrelevant. Dit wilt niet zeggen dat 

camerabewaking bij de werknemer thuis zomaar toegelaten is.  

Vooraleer de werkgever mag overgaan tot de installatie van camera’s op de 
arbeidslocatie dienen er een aantal voorwaarden vervuld te zijn. Deze moet 
proportioneel, een geoorloofd doel hebben en transparant zijn. Door de 
proportionaliteitstoets mag een werkgever enkel een of meerdere camera’s plaatsen 
om een van deze doelstellingen te verwezenlijken359:  

1. de veiligheid en gezondheid van de werknemers; 
2. de bescherming van de goederen van de onderneming; 
3. de controle op het productieproces die zowel op de machines als op de 

werknemers slaat; 
4. de controle op het werk van de werknemer. 

De collectieve arbeidsovereenkomst heeft niet tot doel om het gebruik van 
camerabewaking te belemmeren in tegendeel, deze bovenvermelde doelstellingen 
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werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats 
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laten toegelaten camerabewaking net toe. Bovendien dient de camerabewaking, 
uitgaande van het doeleinde, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn360.  

Het plaatsen van camerabewaking bij een telewerker thuis moet dus een van de 

bovenvermelde doelstellingen nastreven. In de praktijk zal dit moeilijk haalbaar zijn 

aangezien telewerk bijvoorbeeld geen nefaste gevolgen zou hebben voor de veiligheid 

of gezondheid van de telewerker. Aan de andere kant kan camerabewaking wel 

dienen als controle op het productieproces van de werknemer. Zo kan de werkgever 

visueel controleren of de telewerker wel effectief werkt op de afgesproken uren. Hier 

dient echter de opmerking te worden gemaakt dat telewerk vaak overeengekomen 

wordt om resultaatgerichte projecten na te streven waardoor de werkgever al vanaf 

het begin weet dat hij zich aan een bepaald resultaat mag verwachten op het einde van 

de afgesproken periode.  

Dit is een moeilijke evenwichtsoefening waarbij ook rekening dient te worden 

gehouden met de persoonlijke levenssfeer van de andere bewoners van het huis waar 

de telewerker werkt. In geval de camera’s zo zijn opgesteld dat ook hun doen en laten 

wordt gecontroleerd, is deze vorm van cameracontrole buitensporig 361 . Er is 

onduidelijkheid of de werkgever het recht heeft om camera’s te installeren bij de 

telewerker thuis. Sommige andere auteurs vinden dat camerabewaking voor 

telewerkers echter in elk geval uitgesloten moet zijn362. Hoewel artikel 6 §3 van de 

CAO nr. 68 rechtstreekse cameracontrole niet uitdrukkelijk uitsluit omvat de 

bescherming tegen woonschennis vervat in zowel artikel 8 EVRM als artikel 15 van 

de Grondwet, volgens de meeste rechtsgeleerden, een bescherming tegen opdringerig 

en permanent cameragebruik363.  

Vervolgens schrijft het tweede deel van de CAO enkele procedures voor met 

betrekking tot het verstrekken van informatie. Deze specifieke procedures moeten 

gevolgd worden indien de werkgever van plan is om camera’s te installeren op de 

werkplaats van de werknemer. Er dient informatie gegeven te worden omtrent de 

																																																								
360 Artikel 7, tweede lid CAO nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
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362 S. VAN WASSENHOVE, M. DE LEERSNYDER, G. CHUFFART, D. MULLIEZ, Nieuwe 
technologieën en hun invloed op het arbeidsrecht, Heule, UGA, 2003, 51. 
363 M. LINDEKENS, L’offre des biens de sécurité en Belgique, Brussel, Politeia, 8.
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hoeveelheid camera’s, de positie van de camera’s en de nagestreefde doelstelling364. 

De bij dit artikel bedoelde consultatie heeft tot doel om de transparantie met 

betrekking tot de camerabewaking te vergroten en een dialoog mogelijk te maken en 

zodoende de invoering ervan in een klimaat van vertrouwen te laten plaats hebben. De 

verplichting om de werknemer te informeren als men camerabewaking invoert, is 

enkel van toepassing indien blijkt dat dit toezicht gevolgen kan hebben voor het 

privéleven van de werknemer365.  

5.3.2.2 Permanente of tijdelijke controle? 
 

De werkgever mag in principe zelf bepalen of hij een voortdurende of een tijdelijke 

camerabewaking invoert jegens zijn werknemers. Op basis van CAO nr. 68 mag een 

werkgever enkel een tijdelijke camerabewaking plaatsen om het productieproces die 

betrekking heeft op de werknemers 366  en de arbeid van de werknemer 367  te 

controleren 368. Bijvoorbeeld indien de werkgever vaststelt dat een productielijn 

vertraging oploopt, mag hij wel tijdelijk een camera plaatsen om de oorzaak daarvan 

te achterhalen. Voortdurende camerabewaking is enkel toegelaten met het oog op de 

veiligheid en gezondheid, met het oog op de bescherming van de goederen van de 

onderneming en met het oog op de controle van het productieproces, die enkel 

betrekking heeft op de machines 369. Een permanente camerabewaking van een 

telewerker moet hoe dan ook als een disproportionele verwerking van 

persoonsgegevens worden aanzien370. Dit impliceert anders dat, in samenhang met een 

zekere vrijheid voor de telewerker om zijn arbeidstijd zelf te organiseren, de 

werkgever 24 uur op 24 de telewerker zou kunnen controleren. Het lijkt overduidelijk 

dat zulks buitensporig is. De ratio legis voor bovenstaande verboden is dat de 

camerabewaking in principe geen inmenging in het privéleven van de werknemer mag 

uitmaken. Een voortdurende camerabewaking zou er toe leiden dat de werknemers 

																																																								
364 Artikel 9 §4 CAO nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats 
365 Cass., 2 maart 2005, Soc. Kron. 2006, 10 
366 Artikel 6, §3, eerste lid CAO nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats 
367 Artikel 6, §3, tweede lid CAO nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats 
368 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en praktijk, Brugge, Die Keure, 2006, 115. 
369 Commentaar bij artikel 6 CAO nr. 68 
370 E. KRESZLO, E. MARTINEZ, A. DE BECKER, J. DE SCHAMPELEIRE, “Telewerk in de 
openbare sector”, 2007, ULB, www.werk.belgie.be, 6. 
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alle persoonlijke ruimte verloren zien. De controle op het productieproces die 

betrekking heeft op de machines mag wel voortdurend uitgeoefend worden, maar dat 

is bij telewerk nooit het geval.  

 

5.3.2.3 Gebruik van camerabeelden als bewijs voor ontslag 
 
Het niet naleven van de voorwaarden en procedures voorgeschreven door CAO nr. 68 

heeft tot gevolg dat werknemers de geldigheid van hun ontslag kunnen betwisten. 

Werknemers die om een dringende reden ontslagen werden op basis van 

camerabeelden, hebben de geldigheid van hun ontslag voor rechtbanken reeds 

verschillende keren aangevochten door te verwijzen naar CAO nr. 68. De rechters 

oordeelden immers dat de niet-naleving van de procedure voorzien door CAO nr. 68 

tot de nietigheid van de bewijzen leidde met als gevolg dat de dringende reden niet 

aangetoond kon worden en het ontslag dus onregelmatig was. 

 

Een belangrijk arrest op het vlak van bewijsvergaring is het arrest371 van het Hof van 

Cassatie van 2 maart 2005 waarbij het Hof voorwaarden stelt voor het rechtmatig 

verkrijgen van bewijsmiddelen bij gebruik van camerabeelden. Het arrest handelde 

over een werknemer die ervan verdacht werd geld uit de kassa van de werkgever te 

hebben gestolen. De werkgever had vermoedens dat het om een werknemer ging en 

installeerde een bewakingscamera dat gericht was op de kassa. Vervolgens werd de 

werknemer via camerabeelden betrapt op het stelen van geld uit de kassa en 

uiteindelijk ontslagen. De werknemer bracht de zaak voor de Arbeidsrechtbank 

wegens het niet naleven van de procedures uitgeschreven in CAO nr. 68. Dat stelt 

namelijk in artikel 9 dat de werkgever de ondernemingsraad of bij afwezigheid de 

werknemers moet inlichten over de aanwezigheid van de camera’s indien dat tot doel 

heeft de arbeid van de werknemers te controleren. Aangezien de werkgever in casu de 

informatieplicht van artikel 9 niet had nageleefd wierp de werknemer op dat de 

werkgever de camerabeelden niet mocht gebruiken voor het ontslag. 

 

Nadat de zaak helemaal voor het Hof van Cassatie werd voorgelegd, oordeelde het 

Hof dat het feit dat het bewijs onregelmatig verkregen was, niet automatisch tot 

																																																								
371 Cass. 2 maart 2005, Soc. Kron. 2006, 10	
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gevolg heeft dat dit materiaal niet gebruikt mag worden. Dat is enkel het geval 

wanneer:  

1. de wet bepaalt dat het onregelmatig verkregen bewijs nietig is of verwijderd 

moet worden;  

2. de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs aangetast heeft;  

3. het gebruik van het bewijs strijdig is met het recht op een eerlijk proces.  

 

Indien er geen sprake is van deze drie situaties is het aan de rechter om te oordelen of 

het gebruik van het bewijs in het proces een inbreuk vormt op de wetgeving op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Rekening houdend met de omstandigheden van de zaak oordeelde de rechter dat de 

camerabeelden gebruikt mochten worden omdat de camera enkel op de kassa gericht 

was en enkel de kassa bewaakte en niet de werknemers zelf. 

 

Als de plaatsing van camera's een inbreuk vormt op de eerbied voor het privéleven 

van de werknemers zal de rechter dus oordelen dat de onwettig gefilmde beelden uit 

het proces verwijderd moeten worden. Recente rechtspraak372 lijkt deze weg te volgen 

en stelt dat de beelden die verkregen zijn door een schending van de procedure 

voorzien in de CAO nr. 68 niet in aanmerking komen als bewijsmiddel. Het gevolg 

daarvan is dat de werkgever een verbrekingsvergoeding moet betalen, omdat hij de 

zware fout van de werknemer niet kan bewijzen. Indien de werkgever 

camerabewaking invoert moet hij dus best toezien dat de beslissingen en evaluaties 

met betrekking tot die werknemer niet uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens die 

hij via camerabewaking ingezameld heeft, omwille van het risico dat zijn door 

camerabewaking verkregen bewijsmateriaal later uit de debatten kan worden 

geweerd.  

 

 

 

 

																																																								
372 Arbeidshof Brussel, 15 juni 2006; Arbeidshof Luik, 6 maart 2007; Arbeidshof Brussel 7 februari 
2013. 
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5.3.3 Telefoongesprekken 

5.3.3.1 De wet betreffende de elektronische communicatie 
 
In het advies nr. 18/2013 van 15 juni 2013 van de Commissie voor de bescherming 

van de levenssfeer is de Commissie van oordeel dat het opnemen van 

telefoongesprekken van werknemers toegelaten is op grond van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 waarin het werkgeversgezag verankerd is. 

De Commissie heeft er wel op aangedrongen dat de wet van 8 april 1965 tot instelling 

van de arbeidsreglementen hierbij gerespecteerd moet worden. 

De wet betreffende de elektronische communicatie stelt dat een callcenter een 

informatieplicht heeft en dat het zijn werknemers op voorhand ervan op de hoogte 

moet brengen dat hun gesprekken eventueel kunnen worden beluisterd en 

opgenomen373. De reden voor het opnemen van telefoongesprekken is om de kwaliteit 

van de dienstverlening te controleren en verbeteren. Dit wilt dus zeggen dat de wet 

het mogelijk maakt dat een callcenter op het ogenblik zelf of op een later tijdstip 

telefoongesprekken van haar personeelsleden en klanten kan beluisteren. Deze 

specifieke regeling bestaat echter enkel voor bepaalde arbeidssectoren zoals beurzen, 

beleggingen en callcenters.  

Had  de wetgever ook de gewone werkgever voor ogen bij het schrijven van deze 

wet? Nee, aangezien dit zou botsen met de wet betreffende de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer dat in artikel 5 stelt dat dit alleen zou kunnen als de 

werkgever een gerechtvaardigd belang heeft die zwaarder doorweegt dan het belang 

of de fundamentele rechten  van de werknemer. Onder deze fundamentele rechten van 

de werknemer valt uiteraard zijn recht op privacy. Een gewone werkgever mag dus 

niet systematisch de telefoongesprekken opnemen louter op basis van het feit dat hij 

als werkgever het recht heeft controle uit te oefenen op de werknemer374. 

Toch is het niet uitgesloten dat een gewone werkgever op basis van de wet 

betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zelf, systematisch 

telefoongesprekken zou kunnen opnemen375. Hier zal geval per geval moeten worden 

																																																								
373 Artikel 108 Wet betreffende de elektronische communicatie 
374 Artikel 17 Arbeidsovereenkomsten wet van 3 juli 1978 
375 CBPL, “Privacy op de werkvloer: mythe of werkelijkheid, Adviezen en aanbevelingen van de 
privacycommissie rond privacy op de werkvloer” Januari 2015, www.privacycommission.be, 19. 
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beoordeeld. Bestaat de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst hoofdzakelijk in het 

voeren van telefoongesprekken en moeten de medewerkers een strak telefoonscript 

doorlopen, dan is het meebeluisteren nog verdedigbaar op basis van de Privacywet 

zelf. Houden de werknemers zich niet systematisch bezig met telefoongesprekken of 

genieten zij een hoge mate van autonomie bij het uitvoeren van hun werk, dan is het 

meeluisteren al minder te verantwoorden op grond van de Privacywet. Deze stelling is 

dus ook verdedigbaar voor telewerkers. De werkgever zou de telefoongesprekken 

waaraan zijn werknemers deelnemen kunnen opnemen indien hij de voorwaarden van 

de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in acht neemt waaronder het finaliteits-, proportionaliteits- en 

transparantiebeginsel. Dit wilt zeggen dat de werkgever een bepaald doel voor ogen 

moet hebben, dat hij niet systematisch alles mag controleren en tenslotte dat de 

betrokken werknemer op voorhand moet ingelicht worden dat de werkgever controles 

kan uitvoeren.  

Het opnemen van telefoongesprekken kan een rol spelen als bewijs voor het 

aanvoeren van rechtmatig ontslag. In een arrest376 erkende het Arbeidshof dat de 

werkgever het recht heeft om het bewijs van het privégebruik van een professionele 

gsm aan te leveren door telefoonfacturen en de naam van de bestemmelingen voor te 

leggen. In zijn uitspraak was het Hof van mening dat een werknemer die een 

professionele gsm gebruikt, moet weten dat bepaalde gegevens via de facturatie aan 

zijn werkgever zullen worden doorgegeven.  

In een ander arrest van het Arbeidshof van Gent was het Hof van mening dat de 

werkgever gebruik mag maken van een gedetailleerd overzicht van de oproepen die 

de werknemer heeft gedaan met een telefoontoestel dat hem voor beroepsmatig 

gebruik ter beschikking werd gesteld om het bewijs te leveren dat het telefoontoestel 

voor ander dan beroepsmatig gebruik werd aangewend377. Deze vorm van indirecte 

controle is niet wettelijk geregeld, terwijl het in de praktijk vaker en vaker voorkomt. 

Naar de toekomst toe kan men dan ook meer deze vormen van indirecte controle 

verwachten. 

 

																																																								
376 Arbh. Gent, 22 oktober 2001, onuitg. 
377 Arbh. Gent, 12 mei 2014, AR 2013/AG/269 



	 	 	

	 	 	102	

5.3.4 Persoonsgegevens en agenda 

 
Indien de werkgever wenst om de elektronische agenda en diens persoonsgegevens te 

controleren zal hij de regels van de wet betreffende de bescherming van de private 

levenssfeer moeten respecteren aangezien een agenda naast professionele gegevens 

ook veel persoonlijke informatie bevat. Voor het gebruik van gegevens uit een 

elektronische agenda zijn de algemene privacy regels van toepassing waaronder het 

finaliteits-, proportionaliteits- en noodzakelijkheidsbeginsel. Zo moet er een 

gerechtvaardigd doeleinde zijn voor het opvragen van persoonsgegevens uit een 

agenda of om er zich toegang toe te verschaffen. Een voorbeeld hiervan is als de 

mededeling van werkroosters de workflow op de werkvloer bevordert 378 . De 

werkgever moet ook de meest passende en proportionele middelen toepassen om de 

risico’s op inbreuken op de wet betreffende de bescherming van de levenssfeer te 

beperken door eerst na te gaan of er geen andere, minder privacy schendende wijze 

bestaan om deze informatie te verkrijgen. Tenslotte moet de gezochte informatie a 

priori noodzakelijk zijn voor de voorzetting van de professionele activiteiten. 

5.4 De onschendbaarheid van de woonst 
 

5.4.1 Wettelijke bescherming 

De mogelijkheid en het recht van de werkgever om controle uit te oefenen op de 

prestaties van de werknemer bij hem thuis botst met de onschendbaarheid van de 

woonst.  Voorafgaandelijk kan er opgemerkt worden dat er van de werkgever moeilijk 

verwacht kan worden om de telewerker thuis frequent te controleren. Telewerk berust 

immers op een vorm van vertrouwen dat het werk naar behoren zal worden 

uitgevoerd. Toch kan men situaties  inbeelden waarin een huisbezoek door interne als 

externe bezoekers gewenst of zelfs verplicht is. Artikel 15 van de Belgische Grondwet 

stelt: “de woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de 

gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft”. Vervolgens is artikel 

22 van de Belgische Grondwet ook relevant in deze context aangezien zij het recht op 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft. Telewerkers in de private 

sector kunnen gebruik maken van hun woning aangezien dit principe vermeld wordt 
																																																								
378  CBPL, “Privacy op de werkvloer:   of werkelijkheid, Adviezen en aanbevelingen van de 
privacycommissie rond privacy op de werkvloer” Januari 2015, www.privacycommission.be, 19.	
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in artikel 4 van CAO nr. 85 betreffende het telewerk. Voor de publieke sector geldt 

het KB van 22 november 2006379 betreffende het federaal administratief openbaar 

ambt waarin hetzelfde principe in artikel 7 werd opgenomen. De bescherming tegen 

woonschennis, vervat in zowel artikel 22 als artikel 15 van de Grondwet, omvat zoals 

hierboven besproken, volgens de meeste rechtsgeleerden, ook een bescherming tegen 

opdringerig en permanent cameragebruik380.  

 

Dat de onschendbaarheid van de woning grote bescherming geniet bewijzen de vele 

uitspraken van het Belgische Grondwettelijk Hof in verband met artikelen 15 en 22 

van de Belgische Grondwet. Het Grondwettelijk Hof heeft op 1 oktober 2015381 

gesteld dat art. 6.1.2 van het Onroerend erfrechtgoed decreet strijdig is met de 

onschendbaarheid van de woning en het recht op privéleven. Dit artikel voorzag de 

mogelijkheid voor ambtenaren om particuliere woningen te betreden in het kader van 

de bescherming van onroerend erfgoed na een rechterlijke machtiging op eenzijdig 

verzoekschrift. In een ander arrest382 van het Grondwettelijk Hof interpreteert het Hof 

de grondwettelijk beschermde onschendbaarheid van de woning op verdragsconforme 

wijze, meer bepaald in het licht van het recht op privéleven uit artikel 8 van het 

EVRM. Daaruit besluit het dat het hier gaat om een relatief grondrecht waar 

beperkingen aan kunnen worden gesteld onder de voorwaarden van een duidelijke 

wettelijke basis, een geoorloofde doelstelling en een evenredige band tussen de 

inmenging en de doelstelling van de regel383. 

5.4.2 Preventieadviseur 

5.4.2.1 Taken 
 
De woning, of een deel van de woning, is een arbeidsplaats wanneer de telewerker 

gebruik maakt van zijn woonst om er zijn telewerk te volbrengen. De Nationale 

Arbeidsraad heeft in zijn advies nr. 1528 gesteld dat de Welzijnswet384 en de ermee 

samenhangende verordenende bepalingen van toepassing zijn op de telewerkers. Als 

werkplaats dient de woning dan ook in principe te beantwoorden aan de vereisten van 
																																																								
379 B.S. 1 december 2006 
380 M. LINDEKENS, L’offre des biens de sécurité en Belgique, Brussel, Politeia, 1992, 83.

 
 

381GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, RW, 2015-16, afl. 10, 397 
382 GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, RW, 2015-16, afl. 10, 397 
383 GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, RW, 2015-16, afl. 10, 397	
384	Welzijnswet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van  werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, B.S. 31 maart 1998	
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de welzijnswetgeving en het ARAB. De NAR vond wel dat er met de specificiteit van 

de huisarbeid rekening moet houden voor de naleving van deze regelgevingen385. Een 

aantal bepalingen van de Welzijnswet en het Algemeen Reglement voor de 

Arbeidsbescherming moeten immers rekening houden met de specifieke toestand van 

telewerkers, zo argumenteerde de NAR. Zo zou het absurd zijn om de verplichting 

gescheiden mannen en vrouwen toiletten te plaatsen te handhaven bij de telewerker 

thuis386. Een koninklijk besluit387 heeft in 2005 een flexibele toepassing van het 

ARAB toegelaten op voorwaarde dat het verantwoord is door de risicoanalyse. Verder 

schrapt het K.B. de bepalingen in verband met de gescheiden sanitaire voorzieningen 

voor huisarbeiders. Iedere onderneming is sinds 1996 door de invoering van de 

Welzijnswet 388  verplicht om een preventieadviseur aan te stellen. Er dient een 

preventieadviseur voor zowel de Interne als Externe Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het Werk te worden aangesteld. Indien de onderneming minder dan 

20 werknemers telt, mag de werkgever zelf de functie waarnemen. De 

preventieadviseur heeft als taak onder meer het opsporen van gevaren op de werkplek, 

het evalueren van risico’s en het onderzoek van arbeidsongevallen. De 

preventieadviseur heeft de plicht om de nodige maatregelen te nemen om de oorzaken 

van het gevaar of de hinder te verhelpen in geval van dringende noodzakelijkheid en 

indien het onmogelijk is om beroep te doen op de directie389. Hij mag tevens advies 

geven in verband met de organisatie van de arbeidsplaats en de veiligheid van 

arbeidsuitrusting. Met betrekking tot de taken van een preventieadviseur bij telewerk 

kan hij advies geven in verband met de werkruimte thuis, het risico op ongevallen, de 

arbeidsomstandigheden thuis, de hardware en de software, de fysieke risico’s, de 

luchthygiëne, de inhoud van het werk, de contacten met de collega’s en de 

psychosociale omgeving390.  

 

 

																																																								
385 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1528 van 9 november 2005 
386 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, Brugge, Die Keure, 2005, 131. 
387 Ontwerp K.B. van 14 oktober 2005 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het welzijn van 
de huisarbeiders bij uitvoering van hun werk, B.S. 31 oktober 2005 
388 Art. 33 §1, 1ste tot 3de lid Welzijnswet  
389 Artikel 7 §1, 1° K.B. Interne Dienst 
390 FOD WAZO, Checklist Preventie Telewerk, www.werk.belgie.be, (laatst geraadpleegd op 1 juni 
2016) 
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5.4.2.2 Bezoek aan een telewerker thuis 
 
Wat betreft een huisbezoek van de preventieadviseur kan hij op basis van het K.B. 

Interne Dienst391 een bezoek brengen aan de arbeidsplaats van de huisarbeiders. 

Hetzelfde geldt voor telewerkers in de private sector, maar er dient echter wel nog 

bijkomend rekening te worden gehouden met CAO nr. 85 betreffende het telewerk. 

Artikel 15 van CAO nr. 85 bepaalt ten behoeve van de bevoegde Interne Dienst een 

toegangsrecht. De CAO nr. 85 verleent de bevoegde interne preventiediensten immers 

toegang tot de werkplek van de telewerker om te kunnen controleren of de geldende 

regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze worden toegepast. Een 

dergelijk huisbezoek moet steeds op voorhand worden aangekondigd en vereist ook 

de instemming van de telewerker. Zoals hierboven reeds aangehaald volstaat een 

algemene afstand van het recht op privacy in de arbeidsovereenkomst niet.  Dat wil 

zeggen dat telkens de werkgever de woning wenst te betreden het daarvoor specifiek 

toelating nodig heeft van de bewoner van het huis392. De onschendbaarheid van de 

woning tracht immers de bewoners van het huis te beschermen en niet de eigendom 

zelf393. 

5.4.3 Arbeidsinspectie 

De arbeidsinspectie mag op grond van de wet van 6 november 1972 betreffende de 

arbeidsinspectie sociale inspecteurs sturen om de naleving van de toepasselijke 

wetgeving te controleren. De woonplaats van de telewerker valt onder het 

toepassingsgebied van deze wet aangezien het werkplaatsen zijn394. Artikel 2, 10° 

definieert werkplaatsen als “alle plaatsen waar werkzaamheden verricht worden, die 

aan het toezicht van de sociale inspecteurs onderworpen zijn of waar personen 

tewerkgesteld zijn, die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen 

waarop zij toezicht uitoefenen, en ondermeer de ondernemingen, gedeelten van 

ondernemingen, inrichtingen, gedeelten van inrichtingen, gebouwen, lokalen, 

plaatsen gelegen binnen het gebied van de ondernemingen, werven en werken buiten 

de ondernemingen.” De externe sociale inspecteurs moeten wel in het bezit zijn van 

behoorlijke legitimatiebewijzen en hebben enkel toegang wanneer de rechter in de 
																																																								
391 Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor de preventie en veiligheid 
op het werk, B.S. 31 maart 1998	
392 F. HENDRICKX, Privacy en arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 57. � 
393 P. DE HERT, Artikel 8 EVRM en het Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1998, 282.	
394 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, Brugge, Die Keure, 2005, 117. 
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politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend395. Dit op straffe van de 

nietigheid van de opgestelde proces-verbalen396. 

 

5.5 Indirecte controle 
	
Aangezien de arbeidsrelatie tussen werkgever en  telewerker vaak een 

vertrouwensrelatie is, komen indirecte controles in de praktijk vaak voor. Denk maar 

aan de controle achteraf van de werkzaamheden van de werknemer, aan de registratie 

van de gewerkte uren of aan de registratie van quota’s in termen van productie397.	

Deze controlevormen zijn echter niet onderworpen aan enige specifieke wettelijke 

regelingen, waardoor ze in dit onderzoek niet nader besproken kunnen worden. De 

algemene principes van het arbeidsrecht reiken evenwel enkele principes aan. De 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 voorziet namelijk de algemene plicht 

voor de werknemer om het werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig uit te voeren op 

tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen398. 

 

Dit maakt deze vorm van controle in de context van deze studie interessant aangezien 

telewerk vaak via digitale kanalen gebeurt die de traceerbaar van de activiteiten a 

posteriori vergemakkelijken. Recente technologie laat de werkgever immers toe om 

achteraf de activiteiten qua tijdsduur op een digitaal toestel en digitale 

communicatiekanalen na te gaan.  Naar de toekomst toe is er nog veel ruimte voor 

verdere ontwikkeling en reglementering van deze steeds frequenter gebruikte vorm 

van controle. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
395 Artikel 4, 6 1, 1° Wet van 6 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie 
396 Arbh. Brussel, 3 september 1998, JTT, 1998, 452	
397 R. BLANPAIN, Telewerk. Arbeidsrecht en Praktijk, Brugge, Die Keure, 2005, 118. 
398 Artikel 17 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978	
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6 Algemeen besluit 
 

Telewerk onderscheidt zich van regulier thuiswerk door het feit dat een telewerker op 

een andere locatie dan de eigenlijke werkplek zijn arbeid verricht met behulp van ICT 

om zo de afstand met de werkgever te overbruggen. Telewerk is ruimer dan enkel 

telethuiswerk, maar door de uitsluiting van het mobiel telewerken en het telewerken 

vanuit een satellietkantoor in de CAO nr. 85 betreffende het telewerk blijft in de 

praktijk voornamelijk nog het telethuiswerk over. De rechten en verplichtingen van 

zowel thuiswerkers als telewerkers zijn vrij gelijklopend, maar verschillen met elkaar 

rekening houdend met de bijzonderheden eigen aan de methode van de uitvoering van 

de arbeid. Zo heeft de werkgever in ieder geval bijkomende verplichtingen naar de 

telewerker toe met betrekking tot het ter beschikking stellen en onderhouden van 

materiaal die de uitvoering van het telewerk mogelijk maken. Naar bescherming van 

de privacy toe, wordt er in de CAO nr. 85 betreffende het telewerk verrassend genoeg 

niets over gezegd. Er zijn wel bepalingen omtrent databescherming en huisbezoeken, 

maar de afwezigheid van een bepaling hieromtrent zorgt ervoor dat werknemer en 

werkgever andere normen moeten raadplegen voor hun vragen over de problematiek 

van privacy bescherming van de telewerker. 

 

Er is in België geen uniforme regeling omtrent de controle op een telewerker, maar 

wel een hele reeks aan afzonderlijke regelgevingen. Een telewerker kan zich op 

verschillende bronnen beroepen om zijn of haar persoonlijke levenssfeer te 

beschermen. Indien een werkgever wil nagaan of zijn controle op een telewerker in 

orde is met de regelgeving, dient hij hierover per toepasselijke controle-instrument de 

verschillende normen te raadplegen. Collectieve arbeidsovereenkomsten, wetten, 

koninklijke besluiten, adviezen en aanbevelingen maken daar een noodzakelijke 

toetssteen van uit. In deze context verdient het mogelijks aanbeveling een instelling of 

een instrument zoals een observatorium te creëren dat op regelmatige wijze een 

overzicht biedt omtrent de meest recente evoluties in rechtspraktijk,  rechtspraak en 

rechtsleer. Een observatorium beschikt over de nodige kennis en ervaring om in haar 

takendomein van observatie evoluties en trends waar te nemen en haar bevindingen 

aan de regering en bevoegde instanties mee te delen. Bij de mededeling velt zij geen 

oordeel en bepaalt geen beleid en is daarom eerder neutraal in het vaststellen en 

waarnemen.  Een observatorium stelt feiten en evoluties vast conform de eerder 
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vastgestelde toetsstenen zoals de algemene beginselen, wetten, collectieve 

arbeidsovereenkomsten, sectorale of bedrijfsafspraken, uitspraken door rechterlijke 

instanties, adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, publicaties in de rechtsleer en bronnen in de media. 

 

Een dergelijk observatorium kan worden opgericht in en door de academische wereld 

en dan de aangekaarte aangelegenheid via verschillende disciplines bekijken vanuit 

het economische, sociale, technologische, wetenschappelijke en juridische 

domein.   Doch dat veronderstelt  duidelijke afspraken en middelen. Een 

observatorium kan ook binnen de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, doch dat stelt mogelijks een probleem van taakvermenging 

van beleidsbepaler met dat van louter observeerder. Men zou ook kunnen denken aan 

de Nationale Arbeidsraad, maar dat vereist een akkoord onder de sociale partners over 

de observatietaak en de wijze van uitvoeren. Daarom is het dan misschien wenselijk 

een dergelijk observatorium in het leven te roepen als een onafhankelijke instelling 

met een duidelijk mandaat en de nodige middelen, alsmede de opdracht om op 

regelmatige wijze verslag uit te brengen van haar vaststellingen. Een dergelijk 

onafhankelijk observatorium  zou kunnen leiden tot de nodige of nuttige 

vaststellingen en aanbevelingen  van de goede marktpraktijken die dan hopelijk een 

inspiratie zouden kunnen vormen voor beleidmakers en sociale partners. Werkgevers 

en werknemers kunnen er inspiratie uithalen om de geldende beginselen toe te passen 

op het uitbreidende fenomeen van thuiswerkende telewerker en dit tegen een alsmaar 

evoluerende achtergrond van nieuwe technologieën en hun toepassingen, evoluerende 

arbeidsmarktomstandigheden en andere maatschappelijke evoluties. Een dergelijk 

observatorium kan met zijn verslagen ook bijdragen tot een bewustwording om 

geldende regels desgevallend bij te sturen als wanneer in de feiten blijkt dat de 

geldende regels niet langer voldoen aan de noden en behoeften. Indien de overheid 

dergelijk observatorium zelf niet in het leven roept, kan mogelijks een initiatief vanuit 

de privésector worden ondernomen. 

 

Een werkgever mag op basis van zijn wettelijk recht op gezag en controle op de 

telewerker de elektronische communicatiegegevens van de werknemer raadplegen, 

controleren en verwerken. Men kan stellen dat verschillende wettelijke bepalingen en 
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reglementaire teksten zich niet verzetten tegen een dergelijke directe controle van 

telewerkers, maar zij benadrukken wel de vereiste van voorafgaande inlichting en 

instemming, met respect voor de beginselen van finaliteit, proportionaliteit en 

transparantie. Iedere werkgever moet dan ook bij een mogelijke beperking van de 

persoonlijke levenssfeer van een telewerker deze beginselen voor ogen houden. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest bevestigd dat het recht 

op privacy ook geldt op de werkplaats. De beginselen moeten bij zowel instroom, 

doorstroom als uitstroom van werknemers telkens nageleefd te worden. De telewerker 

van zijn kant kan zich op deze algemene beginselen beroepen om zijn privéleven af te 

schermen tegen niet legitieme beperkingen of inmengingen. Dit kan worden 

geïllustreerd door artikel 12 CAO nr. 85 betreffende het telewerk dat bepaalt dat de 

telewerker enkel gebruik mag maken van het ter beschikking gestelde materiaal voor 

professionele doeleinden. Aangezien er geen verder commentaar van de sociale 

partners met betrekking tot deze bepaling bestaat, is het onduidelijk wat de 

achterliggende redenering hiervan is. Men kan toch moeilijk verwachten dat een 

telewerker geen gebruik maakt van het materiaal indien hij wenst gebruik te maken 

van deze middelen voor persoonlijke doeleinden. Het algemene beginsel van 

proportionaliteit vervat in zowel de wet betreffende de verwerking van persoonlijke 

gegevens als in artikel 8 EVRM, verzetten zich dan ook tegen een te doorgedreven 

implementatie van deze bepaling.  

 

De werkgever kan op directe wijze controleren door camerabewaking, e-mail en 

internetcontroles en afluisteren of opnemen  van telefoongesprekken. Deze vormen 

van controle hebben een wettelijk kader die zowel werkgever als werknemer 

zekerheid bieden wat al dan niet toegelaten is. Een verbod om elk privégebruik van de 

ter beschikking gestelde materialen door te voeren binnen de onderneming is niet 

toegelaten. Het wettelijk kader is onderhevig aan strikte voorwaarden en procedures 

aangezien deze directe vormen van controle een serieuze inperking van de privacy 

van de werknemer betekenen. Men kan zich de vraag stellen of deze directe controle-

instrumenten wel de meest efficiënte en werkbare methoden zijn om de telewerker te 

controleren aangezien de arbeidsrelatie bij telewerk meestal berust op onderling 

vertrouwen. Zolang er voor indirecte vormen van controle geen wettelijk kader is, is 

het onderhevig aan de praktijken binnen de onderneming zelf. 
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Het antwoord op de vraag naar wat al dan niet toelaatbaar is op de werkplaats hangt af 

van verscheidene factoren waaronder de werkomgeving, de aard van de 

verantwoordelijkheden en de aard van het werk op zich. Net zoals de beleving van 

diens privacy onderhevig is aan evolutie in de maatschappij, zo evolueert de 

wetgeving ook met de nieuwe technologieën. Dit heeft als gevolg dat een wetgeving 

net na de goedkeuring in het parlement al verouderd kan zijn door nieuwe 

technologieën. Ook de beleving van privacy in de maatschappij is onderhevig aan 

evolutie. Denk maar aan de groeiende markt van sociale media en de gewilligheid van 

de uiteindelijke consumenten om hun privéleven te delen met de rest van de wereld. 

De sociale partners hebben in de CAO nr. 81 betreffende de controle op elektronische 

online communicatiegegevens dit probleem trachten op te lossen door te verklaren dat 

de bepalingen moeten geïnterpreteerd worden rekening houdend met de nieuwe 

technologieën. De thematiek van deze studie is verder onderhevig aan evoluties in de 

arbeidsmarkt zoals de immer stijgende vraag van zowel werkgevers als werknemers 

om telewerk en thuiswerk meer en meer mogelijk te maken en te faciliteren.  

 

Deze materie zal blijven evolueren naarmate technologieën meer 

gebruiksmogelijkheden bieden en het telewerken zelf meer ingang vindt. Werkgevers 

die dit willen faciliteren zullen moeten meedenken over de controle en de sturing 

welke zij willen uitoefenen over huidige en toekomstige vormen van telewerken. 

Mobiele smartphones, tablets en pc’s maken het werken vanop afstand en vanuit thuis 

gemakkelijker. Ondernemingen spelen daar dan ook op in, maar vaak hinkt de 

wetgever dan achterop. Evenwel is de vraag of men alle mogelijke huidige en 

toekomstige aangelegenheden rond telewerk en thuiswerk in specifieke vaste regels 

kan vatten omdat de technologie en arbeidsmarkomstandigheden zeer snel evolueren. 

Het is dan ook belangrijk de principes die de materie van de thuiswerkende 

telewerkers en zijn privacy bescherming immer goed voor ogen te houden en de juiste 

evenwichten van finaliteit en proportionaliteit in het wederzijds belang van zowel 

werknemer en werkgever te blijven zoeken. Meer en meer gevallen van casuïstiek 

duiken op in rechtspraak en rechtsleer wat met zijn allen wijst op een reeds lopende 

permanente zoektocht naar het juiste evenwicht tussen de bescherming van de privacy 

en de ondernemingsbelangen. Ondernemingen doen er dan ook goed aan om een 

duidelijk beleid te formuleren door te overleggen met de betrokken werknemers en de 
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betrokken syndicale organisaties om zo op tijd bij te sturen, rekening houdend met 

evoluties in de markt, technologieën, rechtspraak en rechtsleer.  
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