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Het juridisch witboek Olfeo werd opgesteld in samenwerking met het vooraanstaande
Belgische onafhankelijke advocatenkantoor ALTIUS, een van de grootste onafhankelijke
advocatenkantoren in België. Het stelt zijn cliënten de deskundigheid ter beschikking van een
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Vier advocaten gespecialiseerd in Technologierecht en Arbeidsrecht hebben meegewerkt aan
dit juridisch witboek:
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Het internet is uitgegroeid tot een onmisbaar werkinstrument.
Het wordt echter niet altijd professioneel gebruikt. Werknemers gebruiken de elektronische
communicatiesystemen die hun werkgever ter beschikking stelt vaak voor privédoeleinden.
Het lijkt echter onredelijk en buiten proportie om op het werk het gebruik van internet voor
privédoeleinden te gaan verbieden, omdat het gewoonweg niet meer weg te denken is uit
onze dagdagelijkse realiteit. In het kader van dat gebruik zijn er weliswaar bepaalde
gewoontes en gebruiken die juridische, veiligheids- en productiviteitsrisico's inhouden voor
een bedrijf.
Op grond van zijn patronaal gezag heeft een werkgever het recht om te controleren op welke
manier zijn werknemers gebruik maken van de middelen die hen ter beschikking worden
gesteld, met inbegrip van het internet. Dat recht is echter niet absoluut: een dergelijke
controle moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers respecteren.
Ondernemingen staan dan ook voor een uitdaging van formaat: het controle- en toezichtrecht
van de werkgever verzoenen met het recht op privacy van zijn personeel. Binnen die context
gaan bedrijven op zoek naar aangepaste technische oplossingen die misbruik door de
werknemer voorkomen en tegelijk overdreven inmenging door de werkgever vermijden.
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De uitvoering van technische oplossingen doet een aantal vragen rijzen:
► Mag men (of moet men) het internetgebruik filteren binnen bedrijven?
► Heeft men het recht om te filteren?
► Mag men (of moet men) de verbindingsgegevens van zijn werknemers bewaren in een
logbestand?
► Hoe filteren en loggen zonder te raken aan de privacy van werknemers?
► Moeten de werknemers of andere bedrijfsorganen worden ingelicht?
► Kan een werknemer bestraft worden op basis van zijn verbindingsgegevens?
Al die vragen en uitdagingen komen aan bod in dit witboek.
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DEFINITIES
Een werkgever kan het internetgebruik van zijn werknemers op twee manieren controleren.
Enerzijds door de internettoegang van zijn werknemers te filteren, anderzijds door hun
gegevens te loggen.
In het kader van dit witboek verstaan we onder:
► "Filteren": alle handelingen die de gebruiker de toegang tot bepaalde websites
ontzeggen;
► "Loggen": alle handelingen die het mogelijk maken om systematisch sporen of "logs"
van het internetgebruik van elke werknemer te bewaren in een logbestand.
Om te kunnen filteren en loggen zoals hierboven beschreven staat, is een verwerking nodig
van de volgende gegevens.
Filteren
In realtime controleren of het
verzoek tot internettoegang
(URL, datum, werkstation) in
overeenstemming is met het
internetgebruik toegelaten door
de aanbieder
Verwerkingshandelingen
Indien nodig: de gevraagde
toegang blokkeren

Verwerkte gegevens

Loggen
De
(pogingen
tot)
internetbezoeken bewaren in
een logbestand

Indien nodig: raadpleging van het
logbestand,
gebruik
als
bewijsmateriaal enz.
De gegevens onmiddellijk na de De gegevens verwijderen na het
verwerking verwijderen (ze verstrijken
van
de
worden niet opgeslagen)
bewaringstermijn
URL van de website in kwestie
URL van de website in kwestie
Datum
van
poging
tot Datum
van
(poging
tot)
raadpleging
raadpleging
Identiteit van de werknemer (of Identiteit van de werknemer die
van het werkstation) die tracht raadpleegt
(of
tracht
te
te raadplegen
raadplegen)
Duur van het internetbezoek

Het is allereerst belangrijk om te wijzen op een fundamenteel verschil tussen het filteren en
het loggen van internetverkeer: filteren gebeurt in realtime en leidt niet tot de langere
bewaring van de verwerkte gegevens met betrekking tot de internettoegang; loggen
daarentegen kan ook op een later tijdstip gebeuren en heeft net als doel om de gegevens met
betrekking tot het internetgebruik te bewaren.
Het is ook gepast om te verduidelijken dat het terminologische onderscheid dat in dit witboek
gemaakt wordt tussen "filteren" en "loggen" uitsluitend als doel heeft om het inzicht in de
belangen van juridische aard te bevorderen. Dezelfde termen zouden een andere lading
kunnen dekken wanneer ze gebruikt worden in informaticadocumenten of commerciële
documenten.
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De werkgever die een softwarematige oplossing installeert om het internetgebruik te
controleren, moet met andere woorden zelf geval per geval bepalen of het voor de gekozen
oplossing om "filtering" dan wel om "logging" gaat in de zin van dit witboek en, indien nodig,
daar de juridische gevolgen uit trekken.
Wanneer in het kader van dit witboek op algemene wijze verwezen wordt naar "controle op
het internetgebruik", dan slaat die term zowel op filter- als op logoplossingen.

Belgisch juridisch witboek Olfeo, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor Altius - Page 4

I. DE RECHTMATIGHEID VAN CONTROLE OP HET
INTERNETGEBRUIK
Het gezagsrecht van een werkgever impliceert dat die laatste vrij is om zijn werknemers al dan
niet toegang tot internet te verschaffen 1.
Wanneer hij beslist om zijn werknemers toegang tot internet te verschaffen, dan kan de
werkgever ook beslissen over de manier waarop dat elektronisch communicatiemiddel
gebruikt mag worden 2. Het vastleggen van redelijke voorwaarden en beperkingen voor
privégebruik van het internet op de werkvloer is op zich dus geen inbreuk op de privacy van
werknemers.
Indien de werkgever vervolgens beslist om het internetgebruik van zijn werknemers te
controleren, dan zou dat een inmenging in hun persoonlijke levenssfeer kunnen inhouden. Een
dergelijke maatregel moet dan ook tegen het licht van het recht op privacy gehouden worden.
Algemeen gezien is dat laatste recht evenwel niet absoluut.
In de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is het inderdaad aangewezen om
rekening te houden met het recht van de werkgever om de arbeidsprestaties verricht onder
zijn gezag en onder zijn leiding te controleren (artikel 17, 2° van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten) en met de verplichting van de werkgever om de
welvoeglijkheid en de goede zeden in acht te nemen en te doen nemen (artikel 16 van
diezelfde wet).
Op grond van die wettelijke bepalingen heeft de werkgever dus het recht om eenzijdig zijn
richtlijnen, verplichtingen en technische middelen met betrekking tot gebruik van de
informatica op te leggen. Het recht van de werkgever om gezag uit te oefenen kan dienen als
wettelijke grondslag om bepaalde controlehandelingen uit te voeren, op voorwaarde dat die
gebeuren in overeenstemming met het gebruikelijke en normale beheer van de onderneming
(als redelijke en voorzichtige werkgever) en in overeenstemming met de bepalingen uit
bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten 3.
Bij dergelijke inmenging, gerechtvaardigd op grond van het werkgeversgezag, moeten de
geldende normbepalingen worden nageleefd, hoofdzakelijk in het licht van de hieronder
beschreven normen.

I.1

HET WETTELIJK KADER

I.1.a ARTIKEL 8 VAN HET E UROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
We kunnen de rechtmatigheid van de controle op het internetgebruik niet aansnijden zonder
te verwijzen naar artikel 8 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna
1 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, 36.
2 Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur
le lieu du travail", p. 296.
3 CAO nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de
elektronische onlinecommunicatiegegevens, CAO nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de nationale arbeidsraad
gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, en CAO nr. 39 van
13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe
technologieën.
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EVRM) 4, dat het recht op de bescherming van het privéleven en van de correspondentie
waarborgt. Enkel binnen strikte grenzen mag er inmenging zijn door een overheid in de
uitoefening van dat recht.
Verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigen dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM, ook
van toepassing is binnen een onderneming 5. Het Hof verduidelijkt in het Copland-arrest 6 dat
een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer toegelaten is op
voorwaarde dat volgende beginselen worden nageleefd:
► Legaliteitsbeginsel: de inbreuk is in overeenstemming met een bestaande, duidelijke en
raadpleegbare norm;
► Finaliteitsbeginsel: de werkgever moet een legitiem doeleinde nastreven, in het
bijzonder de noodzaak om een grondrecht te beschermen;
► Proportionaliteitsbeginsel: de inbreuk moet evenredig zijn met het beoogde doel.
Anders gezegd, de inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer is enkel toegestaan wanneer die dient om de doeleinden te bereiken
waarvoor hij werd gepleegd. In het kader van die evenredigheidscontrole kan het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet enkel afgewogen worden tegen
andere grondrechten, maar ook tegen de economische belangen van de werkgever 7.

I.1.b ARTIKEL 22 VAN DE GRONDWET
Wat de fundamentele rechten van het individu betreft, zet artikel 22 van de Grondwet 8
artikel 8 van het EVRM om in Belgisch recht. Derhalve moet dit artikel geïnterpreteerd worden
in het licht van artikel 8 van het EVRM.

I.1.c

HET GEHEIM VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

A RTIKEL 314 BIS VAN HET STRAFWETBOEK
Artikel 314bis van het Strafwetboek 9 verbiedt het kennis nemen of bewaren, met behulp van
apparatuur en bewust, van een elektronische privécommunicatie waar men niet bij betrokken
is, tijdens de overbrenging ervan en zonder dat alle deelnemers aan die communicatie daartoe
hun toestemming hebben gegeven.

4 "1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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 de 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 handhaven van de orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."
5 Zie EHRM, Niemietz v. Duitsland, 23 november 1992, Reeks A, vol. 251/B, § 30 en Halford v. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 1997,
Boek 1997-III, § 44.
6 EHRM, Copland v. Verenigd Koninkrijk, 3 april 2007, http://www.echr.coe.int.
7 F. HENDRICKX, "Privacy en arbeidsrecht", Brugge, Die Keure, 1999, p. 45 ; J.-F. NEVEN, "Les principes généraux : les
dispositions internationales et constitutionnelles", in ss. dir. J.-F. LECLERCQ, Vie privée du travailleur et prérogatives
patronales, Brussel, EJBB, pp. 30-32.
8 "Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen onder de voorwaarden bij
wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht."
9 "§ 1. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro of met
een van die straffen alleen wordt gestraft hij die:
1° ofwel, 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 nemen, opneemt of doet
opnemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communicatie of telecommunicatie;
2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of doet opstellen."
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Wordt dat verbod niet nageleefd, dan worden er strafrechtelijke sancties opgelegd.
De bepaling heeft enkel betrekking op de inhoud van de communicatie, niet op de
verkeersgegevens/communicatiegegevens 10. In zoverre de behandelde gegevens in het kader
van filtering en logging (zie onderstaande punten I.2 en I.3) niet de inhoud bevatten van een
elektronische communicatie, maar wel de communicatiegegevens 11 met betrekking tot die
elektronische communicatie, stellen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (hierna de "Privacycommissie"), de rechtsleer en bepaalde rechtspraak dat de
behandeling van voornoemde gegevens niet binnen het toepassingsgebied van die bepaling
valt 12. De rechtspraak stelt overigens dat de logging van internetbezoeken, voor zover die
plaatsvindt na de overdracht van de communicatie, ook niet binnen het toepassingsgebied van
de bepaling valt 13.
O P VOORWAARDE DAT ZE DE INHOUD VAN DE COMMUNICATIES NIET OPSLAAN, ZIJN FILTER- EN
LOGHANDELINGEN GEEN INBREUK OP ARTIKEL 314 BIS VAN HET STRAFWETBOEK.
In elk geval, zelfs al zou het filteren en loggen van het internetgebruik vallen onder
artikel 314bis van het Strafwetboek omdat de inhoud van de communicaties bewaard wordt,
dan nog zou de bepaling niet geschonden worden op voorwaarde dat de werkgever in staat is
om dat filteren of loggen te enten op een andere wettelijke basis (instemming van de
werknemers, uitvoering van de rechten en plichten van de werkgever in de zin van de
arbeidswetgeving, of noodzakelijkheid - zie uitzonderingen op pagina 5).

A RTIKEL 124 VAN DE WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie (hierna WEC) 14 legt
eenieder het verbod op om zonder de toestemming van alle betrokken personen kennis te
nemen van het bestaan van of van de communicatiegegevens van een elektronische
communicatie die niet voor hem bestemd is.

10 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, 11; R. Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des
technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail", p. 250; Th. CLAEYS en D. DEJONGHE, "Gebruik van
e-mail en internet op de werkplaats en controle door de werkgever", J.T.T., 2001, pp. 126-127.
11 "[...] onder "elektronische communicatiegegevens" verstaan we de gegevens met betrekking tot elektronische
communicaties die via netwerken worden doorgegeven, zoals e-mailadressen van verzender en ontvanger, het tijdstip van
verzending en ontvangst, de routeringgegevens, de grootte van het bericht, de aanwezigheid van bijlagen enz.", uit R. ROBERT
en K.ROSIER, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu
du travail", p.254.
12 Hoewel we vanuit technisch oogpunt zouden kunnen stellen dat de URL de inhoud vormt van een communicatie tussen de
gebruiker en de host van de website in kwestie. Zie CBPL, Aanbeveling nr. 08/2012 van 2 mei 2012, 11; Th. CLAEYS en
D. DEJONGHE, "Gebruik van e-mail en internet op de werkplaats en controle door de werkgever", J.T.T., 2001, p. 126;
R. ROBERT en K. ROSIER, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail", p. 250 ; Arbeidshof van Gent, 4 april 2001, J.T.T. 2002, p. 49. "Bovendien is het arbeidshof ook van
oordeel dat binnen een bedrijf het loggen van het gebruik van het ter beschikking gestelde netwerk niet onder de strafwet
valt".
13 Gent, 9 mei 2005, Computerr. 2006, p. 109; in dezelfde zin A.H. Bergen, 25 november 2009, R.D.T.I. 2010, boek 38, 81, noot
Rosier K.
14 "Indien men daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, mag
niemand:
1° met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die niet
persoonlijk voor hem bestemd is;
2° met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;
3° onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische
communicatie en met betrekking tot een andere persoon;
4° de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen, kenbaar maken,
opslaan of er enig gebruik van maken."
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Het niet naleven van die bepaling geeft aanleiding tot strafrechtelijke sancties.
Het filteren en loggen van het internetgebruik van werknemers zou binnen het
toepassingsgebied van artikel 124 van de WEC kunnen vallen, in die zin dat:
► de werkgever kennis neemt van het bestaan van een communicatie die niet voor hem
bestemd is (art. 124, 1° van de WEC) 15;
► de werkgever de betrokken werknemer bewust identificeert (artikel 124, 2° van de
WEC);
► de werkgever kennis neemt van de "communicatiegegevens" 16 van de elektronische
communicatie in kwestie, zoals de URL van de geraadpleegde website, de datum van
de raadpleging, de tijd van het bezoek en de identiteit van de raadplegende
werknemer (artikel 124, 3° en 4° van de WEC).

UITZONDERINGEN
Het geheim van elektronische communicaties is niet absoluut en is onderworpen aan de
volgende uitzonderingen:
Toestemming
Artikel 314bis van het Strafwetboek en artikel 124 van de WEC worden niet geschonden indien
de werkgever de toestemming krijgt van alle deelnemers aan een elektronische communicatie.
De toestemming van de werknemers die het internet gebruiken, volstaat in dat opzicht om
kennis te nemen van de geraadpleegde URL's 17.
De werkgever zou de toestemming van zijn werknemers op verschillende manieren kunnen
verkrijgen, meer bepaald door een gepaste bepaling op te nemen in het arbeidsreglement, in
de arbeidsovereenkomst of in een specifieke internetpolicy 18.
Hoewel die uitzondering aangevochten wordt door bepaalde auteurs die stellen dat een
werknemer, die onder het gezag van zijn werkgever valt, niet bij machte is om zijn vrijwillige
toestemming te geven 19, wordt er in de rechtspraak evenwel een zeker belang gehecht aan het
15 Men zou kunnen stellen dat de communicatie ook voor de werkgever bestemd is wanneer de werknemer digitale
handelingen pleegt in naam en voor rekening van zijn werkgever.
16 "De derde alinea heeft betrekking op de communicatiegegevens, met inbegrip van de verkeers- en locatiegegevens
beschreven in artikelen 122 en 123 van de wet van 13 juni 2005." R. Robert et K. Rosier, "Réglementation et contrôle de
l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail", p. 253.
17 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 15.
18 Een deel van de rechtsleer steunt het principe dat de werkgever de toestemming van de werknemer bij elk internetbezoek
zou moeten verkrijgen, aan de hand van een dialoogvenster waar de werknemer op "ok" moet klikken bij het opstarten van de
webbrowser - CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische
communicatie-instrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 15.
19 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 16.
Artikel 1, §8 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens (de "Privacywet") definieert de toestemming van de betrokkene als "elke vrije, specifieke en op
informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat persoonsgegevens
betreffende de betrokkene worden verwerkt" (Overweging 17 van Richtlijn 2002/58 (omgezet in de Belgische wetgeving met de
Wet betreffende de elektronische communicatie) stelt dat de toestemming er dezelfde betekenis heeft als de "toestemming
van de betrokken persoon" zoals gedefinieerd in richtlijn 95/46 (omgezet in de Belgische wetgeving met de WEC)).
Welnu, in het kader van een arbeidsovereenkomst is er geen evenwicht tussen de aanwezige partijen, zodat de toestemming
van de werknemer niet vrijwillig is in de zin van de WEC (artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
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bestaan van een geldige toestemming door de werknemer. Zo besliste de Arbeidsrechtbank
van Brussel dat e-mails niet gebruikt mochten worden in een procedure van ontslag om
dringende reden. De werkgever kon namelijk niet aantonen dat hij van de werknemer de
toestemming had gekregen tot kennisname van zijn e-mails of dat de kennisname
onopzettelijk was gebeurd 20.
Er wordt dus aanbevolen om de controle van het internetgebruik van de werknemers op een
andere manier te rechtvaardigen, bijvoorbeeld met de onderstaande argumenten.
Wettelijke grondslag: de wet op de arbeidsovereenkomsten
Artikel 314bis van het Strafwetboek en artikel 124 van de WEC worden niet geschonden
wanneer de controle op het internetgebruik door de werkgever noodzakelijk is voor de
uitvoering van de rechten en plichten van de werkgever in de zin van de arbeidswetgeving.
De Privacycommissie en de Europese "Werkgroep Artikel 29" menen inderdaad dat de
werkgever, zelfs zonder de toestemming van zijn werknemers, het recht heeft om hun
internetgebruik te controleren, wanneer de verwerking die dergelijke controle inhoudt, voor
de werkgever noodzakelijk is om zijn specifieke rechten en plichten ten aanzien van de
arbeidswetgeving te respecteren 21.
In die zin stelt artikel 125, §1, 1° van de WEC uitdrukkelijk dat het verbod waarvan sprake in
artikel 124 van de WEC niet van toepassing is "wanneer de wet het stellen van de bedoelde
handelingen toestaat of oplegt".
Dan rijst de vraag of de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten een solide
wettelijke basis vormt om de uitvoering te rechtvaardigen van de handelingen waarvan sprake
in artikel 314bis van het Strafwetboek en in artikel 124 van de WEC, aangezien het daarbij gaat
om inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.
We zagen eerder al dat op grond van artikelen 16 en 17 van die wet de werkgever het recht
heeft om controle uit te oefenen op het werk verricht onder zijn gezag, en de plicht om de
welvoeglijkheid in acht te nemen en te doen nemen. Hoewel bepaalde auteurs beweren dat
die bepalingen onvoldoende precies zijn om te kunnen dienen als wettelijke basis 22, stelt men
in de rechtspraak en bij de Privacycommissie dat die bepalingen wel degelijk gebruikt kunnen
worden als wettelijke grondslag 23.
persoonsgegevens). Hij kan zich immers niet onttrekken aan de controle van zijn werknemer door eenvoudigweg zijn
toestemming niet te geven of een eerder gegeven toestemming nadien weer in te trekken.
20 Arbeidsrechtbank van Brussel, 4 december 2007, JTT, 2008, 179.
21 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 16 en 33; Werkgroep "artikel 29", Advies 8/2001 over de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding, 13 september 2001, p. 2.
22 R. Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail" p. 268 ; F. Hendrickx, "Privacy en arbeidsrecht", Brugge, Die Keure, 1999, p. 61; J.-P. Cordier en S. Bechet,
"La preuve du motif grave et les règles relatives à la protection de la vie privée : conflit de droits?", in S. Gilson (coörd.),
Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à P. Blondiau, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008; O. Rijckaert,
"Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes", Orientations, 2005, nr. 35, p. 51; F. Hendrickx,
"Electronisch toezicht op het werk, Internet en camera’s", Ced. Samson, 2001, p. 308; J. Dumortier, "Internet op het werk,
controlerechten van de werkgever", Oriëntatie, 2000 p. 38; P. Leduc, "Le contrôle des communications données et reçues par le
travailleur", Revue Ubiquité, 2000/5, p. 47; J.-P. Lacomble en C. Preumont, "Ontslag wegens dringende reden en bescherming
van privacy", CJ 2005, p. 96; Arbeidshof van Brussel (3de k.), 8 april 2003, Chron. D.S., 2005, p. 208.
23 Arbeidshof Bergen, 25 november 2009, RDTI, p. 81, noot K. ROSIER:
"De wet van 3 juli 1978 en in het bijzonder artikelen 16 en 17 van die wet kunnen een wettelijke basis vormen in de zin van
artikel 124 van de wet van 13 juni 2005 en aldus een controle op het internetgebruik toelaten."
Arbeidshof Gent, 9 mei 2005, Soc. Kron. 2006, p. 158; Arbeidsrechtbank Brussel, 22 juni 2000, Computerr., 2001, p. 311.
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Noodzakelijkheid
In de rechtsleer is er sprake van de mogelijkheid om de noodtoestand te laten gelden bij
handelingen die in wezen verboden zijn, op grond van het geheim van elektronische
communicaties. Deze rechtvaardigingsgrond kan evenwel enkel in heel extreme situaties
worden ingeroepen, zoals een zeer ernstige inbreuk door de werknemer, het bekijken van
pedofiele foto's enz 24.
Artikelen 125 en 128 van de WEC
Artikel 125, 2° van de WEC staat de handelingen waarvan sprake in artikel 124 toe wanneer ze
gesteld worden met als enig doel de goede werking van het netwerk na te gaan en de goede
uitvoering van een elektronische communicatiedienst te garanderen 25. Die uitzondering laat
noodzakelijke technische interventies op het bedrijfsnetwerk toe 26.
Artikel 128 van de WEC staat de handelingen waarvan sprake in artikel 124 toe wanneer ze in
het kader van legale commerciële transacties gesteld worden ten bewijze van die transacties 27
en wanneer ze uitsluitend bedoeld zijn om de kwaliteit van de dienstverlening in callcenters te
controleren 28. Die uitzondering geeft de werkgever dus wat meer marge om
communicatiegegevens van professionele aard van zijn werknemers te behandelen, met name
gegevens die toelaten om de commerciële transacties aan te tonen en de kwaliteit van de
dienstverlening van callcenters te controleren.

I.1.d DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATICASYSTEMEN
Artikel 550 bis, §2 van het Strafwetboek 29 veroordeelt de persoon die zijn toegangsrechten tot
een informaticasysteem op frauduleuze wijze (en dus opzettelijk) te buiten gaat.
Voor zover de controle op het internetgebruik, meer bepaald door de toegang te filteren en te
loggen, gebeurt in overeenstemming met de geldende bepalingen (met inbegrip van de wet op
gegevensbescherming en CAO nr. 81 - zie ook punt I.1.e hieronder), dan gaat die controle uit
van de voorrechten die de werkgever van rechtswege kan uitoefenen en is ze dus geen inbreuk
op dit artikel 30.

24 F. H ENDRICKX, "Privacy en arbeidsrecht", Brugge, Die Keure, 1999, p. 199; R. ROBERT en K. ROSIER, "Réglementation et contrôle
de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail " p. 270.
25 Sommigen interpreteren die uitzondering als de toelating om noodzakelijke interventies op het bedrijfsnetwerk uit te
voeren: O. RIJCKAERT, "Surveillance des travailleurs: nouveaux procédés, multiples contraintes", Orientations, 2005, nr. 35,
p. 51-52 ; H. BARTH, "Contrôle de l’employeur de l’utilisation "privée" que font ses travailleurs des nouvelles technologies de
l’information et de communication au lieu de travail", J.T.T., 2002, p. 173.
26 O. RIJCKAERT, "Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes", Orientations, 2005, nr. 35, p. 5152; H. BARTH, "Contrôle de l’employeur de l’utilisation "privée" que font ses travailleurs des nouvelles technologies de
l’information et de communication au lieu de travail", J.T.T., 2002, p. 173.
27 Op voorwaarde dat de partijen betrokken in de communicatie worden ingelicht over de registratie, over de precieze
doeleinden ervan en over de bewaringstermijn, en dat alvorens de gegevens worden geregistreerd (ze worden gewist uiterlijk
op het einde van de periode waarbinnen de transactie in rechte kan worden aangevochten).
28 Op voorwaarde dat de werknemers vooraf worden ingelicht over de mogelijkheid tot kennisname en registratie, over het
precieze doel ervan en over de bewaringstermijn van de geregistreerde communicatie en gegevens (de gegevens mogen
hoogstens een maand worden bewaard).
29 "§ 2. Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich
daarin handhaaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro
tot vijfentwintigduizend euro of met een van die straffen alleen."
30 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 30.
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I.1.e DE WET VAN 8 DECEMBER 1992 TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER

PERSOONSGEGEVENS
De communicatiegegevens van de internetbezoeken van werknemers die verwerkt zouden
kunnen worden in het kader van de filtering en logging (meer bepaald: URL van de bezochte
website, datum van de (poging tot) raadpleging, identificatie van het werkstation waar de
(poging tot) raadpleging gebeurt, duur van het internetbezoek enz.) zijn persoonsgegevens
wanneer ze betrekking hebben op een fysieke persoon die direct of indirect geïdentificeerd
wordt of kan worden.
Voor zover de communicatiegegevens van de internetbezoeker geïndividualiseerd kunnen
worden en gelinkt aan een werkstation of aan een bepaald gebruikersaccount dankzij het
authenticatiesysteem, laten de gegevens in kwestie toe om de betrokken werknemers te
identificeren en zijn het dus persoonsgegevens in de zin van de WEC.
Het filteren en loggen heeft normaal gezien betrekking op persoonsgegevens. Het maakt niet
uit of die gegevens al dan niet verband houden met de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene. De omstandigheid dat de internetcommunicatiegegevens van de werknemers van
professionele aard zouden kunnen zijn, maakt geen verschil voor de toepassing van de WEC 31.

VERWERKING
Het begrip verwerking behelst een breed spectrum aan handelingen, gaande van het
verzamelen van gegevens tot de communicatie ervan, over hun bewaring, gebruik of wijziging.
De uitvoering van filtering en logging zoals gedefinieerd in dit witboek houdt de volgende
verwerkingshandelingen in:
Filtering
In realtime controleren of het verzoek tot
internettoegang (URL, datum, identiteit van
de
gebruiker,
werkstation)
in
overeenstemming is met het internetgebruik
toegelaten door de verstrekker
Indien nodig, blokkering van de gevraagde
toegang
De gegevens onmiddellijk na de verwerking
verwijderen (ze worden niet opgeslagen)

Logging
Registratie van de (pogingen tot) toegang tot
internet in een logbestand (URL, datum,
identiteit van de gebruiker/werkstation, duur)
Indien nodig, raadpleging van het logboek en
gebruik als bewijs
De gegevens verwijderen na het verstrijken
van de bewaringstermijn

G RONDSLAG
Een verwerking van persoonsgegevens is enkel mogelijk wanneer daarvoor een wettelijke
grondslag bestaat in de zin van artikel 5 van de WEC 32.

31 CBPL, Aanbeveling nr. 08/2012 van 2 mei 2012, p. 32 ; R. Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des
technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail", p. 270; E. Plasschaert et J.-A. Delcorde, "Le
traitement des données personnelles des travailleurs", Orientations, speciale jubileumeditie 35-jarig bestaan, maart 2005,
p. 26.
32 Artikel 5 stelt dat persoonsgegevens slechts verwerkt mogen worden in één van de volgende gevallen:
"a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
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Binnen het specifieke kader van de controle op het internetgebruik van de werknemers, vindt
de gegevensverwerking door de werkgever in wezen zijn grondslag:
► in de toestemming van de werknemer; en/of
► in de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten; en/of
► in de uitvoering van een gelijkaardige verplichting opgelegd op grond van de wetgeving
voor werkgevers uit de publieke sector; en/of
► in het nastreven van een legitiem belang door de werkgever.
De Privacycommissie is evenwel van mening dat de toestemming van de werknemer geen
geldige grond is in de relatie tussen werkgever en werknemer, omdat het gezien het
werkgeversgezag niet om een vrijwillige toestemming kan gaan.

PLICHTEN VAN DE WERKGEVER
Rechtmatigheid van de verwerking
De werkgever mag het internetverkeer van zijn werknemers enkel filteren en loggen voor
legitieme doeleinden, met medeweten van de betrokken gebruikers en in overeenstemming
met het proportionaliteitsbeginsel.
Finaliteit
De verwerkingen die gebeuren om het internetgebruik van de werknemers te filteren
en te loggen zijn enkel toegelaten wanneer ze welomlijnde, uitdrukkelijke en legitieme
doeleinden hebben. Het zijn die algemene principes die Collectieve
Arbeidsovereenkomst 81 (hierna CAO 81) in een concrete vorm giet, in het bijzonder
wat de controle op het internetgebruik van werknemers betreft (voor de concrete
toepassing van die principes, zie punt I.1.f hieronder).
Transparantie
De transparantievereiste vertaalt zich in de verplichting om de betrokken werknemers
bepaalde gegevens te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot de uitgevoerde
verwerkingen en de doeleinden ervan (zie punt IV.2 hieronder).
Evenredigheid
Elke verwerking moet evenredig zijn, wat impliceert dat de verwerking niet enkel een
legitiem doel moet hebben, maar ook dat 33:
► het nagestreefde doel past binnen de noden van de onderneming of voortvloeit
uit de aard van het werk dat uitgevoerd moet worden;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de
uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn
genomen;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is
onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de
uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie
de gegevens worden verstrekt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang".
33 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, p. 34.
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► de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken;
► de verwerkte gegevens passend, relevant en niet buitensporig zijn ten opzichte
van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;
► de bewaringstermijn van de gegevens niet langer is dan de tijd nodig om de
doeleinden te verwezenlijken waarvoor de gegevens werden verzameld en
nadien verwerkt (zie punt IV.7 hieronder).
Inlichten van de betrokken personen
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking moet de betrokken persoon de volgende
informatie verstrekken:
► de volledige naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en,
eventueel, van diens vertegenwoordiger in België;
► de verzamelde gegevens en de doeleinden van hun verwerking;
► in voorkomend geval, de bestemmelingen of de categorieën van bestemmelingen van
de gegevens;
► in voorkomend geval, het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen
de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten,
indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing;
► het bestaan van een recht op inzage van hem betreffende gegevens en van het recht op
verbetering ervan;
► in voorkomend geval, het feit dat de gegevens worden doorgegeven aan landen buiten
de Europese Economische Ruimte.
Rechten van de betrokken personen
De betrokken persoon kan de volgende rechten laten gelden ten aanzien van de
verantwoordelijke voor gegevensverwerking:
► hij mag de bevestiging vragen dat de hem betreffende gegevens al dan niet verwerkt
worden, alsook informatie die op zijn minst toelicht voor welke doeleinden de
verwerking gebeurt, op welke gegevenscategorieën ze betrekking heeft en aan welke
categorieën van bestemmelingen de gegevens worden doorgegeven;
► hij kan een kopie verkrijgen, in een begrijpelijke vorm, van de gegevens die hem
betreffen en die verwerkt worden, alsook de nodige informatie over de herkomst van
die gegevens;
► hij moet worden ingelicht over de logica die aan de basis ligt van elke automatische
verwerking van de gegevens die hem betreffen;
► hij kan niet onderworpen worden aan een beslissing die gevolgen heeft voor hem en
die uitsluitend berust op de geautomatiseerde verwerking van gegevens bestemd om
bepaalde aspecten van zijn persoon te evalueren;
► hij kan de kosteloze rechtzetting eisen van alle persoonsgegevens die hem betreffen en
onjuist zijn;
► hij mag zich, om ernstige en legitieme redenen verbonden aan een bijzondere situatie,
verzetten tegen de verwerking van hem betreffende gegevens, tenzij de rechtmatigheid
van de verwerking gebaseerd is op de redenen waarvan sprake in artikel 5, b) en c) indien de gegevensverwerking door de werkgever in het kader van zijn filter- en
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logactiviteiten gebaseerd kan worden op de uitvoering van arbeidsovereenkomsten (of
het equivalent ervan in de publieke sector) 34, zou de werknemer zich dus niet tegen de
verwerking kunnen verzetten;
► hij kan zich, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging, verzetten tegen de geplande
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op direct marketing;
► zonder dat hem hiervoor kosten kunnen aangerekend worden, kan hij eisen om
gegevens die hem betreffen, te verwijderen of het gebruik ervan te verbieden indien
die gegevens, gelet op het doeleinde van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of
indien de registratie, de communicatie of de bewaring ervan verboden is of indien ze
langer dan de toegelaten periode bewaard werden. De werknemer kan met andere
woorden eisen om logs te verwijderen die op hem betrekking hebben en bewaard
zouden worden op een manier die het mogelijk maakt om hem te identificeren na de
toegelaten termijn (zie punt IV.7 hieronder). De werknemer kan daarentegen geen
verzet aantekenen tegen de bewaring van geanonimiseerde logs.
Aangifte van verwerking bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (Privacycommissie)
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is verplicht om elke verwerking aan te
geven bij de Privacycommissie 35.
Die aangifte moet gebeuren vóór de verwerking en heeft een informatief nut. Het gaat niet om
een aanvraag die goedgekeurd moet worden door de Privacycommissie, maar om een aangifte
om de verwerking te melden. Op de aangifte komen de benaming van de verwerking, de
doeleinden ervan, de categorieën van verwerkte gegevens, de gegevens van een
verantwoordelijke ten aanzien van wie de persoon in kwestie zijn rechten kan laten gelden, de
getroffen maatregelen om de uitoefening van die rechten te vergemakkelijken, de
bewaringstermijn van de gegevens, de organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen
enz.
De aangifte kan online worden ingediend op de website van de Privacycommissie
(http://www.privacycommission.be) en er moet een bijdrage van 25 euro voor betaald
worden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kan de verwerking aanvatten
zodra hij van de Privacycommissie een bewijs van ontvangst van die aangifte heeft ontvangen.
Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens wil overdragen (of
toegankelijk maken) in een land buiten de Europese Economische Ruimte waar de beveiliging
niet afdoende is, dan is die overdracht enkel mogelijk in de gevallen waarvan sprake in
artikel 22 van de WEC. Bij wijze van voorbeeld: een dergelijke overdracht heeft plaats als de
opslag van de gegevens wordt uitbesteed aan een provider van IT-diensten in de "cloud"
waarvan bepaalde servers zich bevinden in landen waar het adequate beveiligingsniveau niet
gegarandeerd kan worden.

34 Zie punt Wettelijke basis bij de wettelijke grondslag op pagina 6.
35 Artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 voorziet in een vrijstelling van aangifte bij verwerkingen die als
enig doeleinde de personeelsadministratie hebben. De rechtsleer stelt dat die vrijstelling in strikte zin geïnterpreteerd dient te
worden en niet van toepassing is op de controle op het internetgebruik door de werknemers. Zie meer bepaald R. R OBERT en
K. ROSIER, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du
travail", p. 358.
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Meer bepaald, zal de overdracht worden toegestaan wanneer de verantwoordelijke voor de
verwerking de standaard contractuele clausules gebruikt die de Europese Commissie heeft
uitgevaardigd. In voorkomend geval moet de verantwoordelijke voor de verwerking die
contractuele clausules voorleggen aan de Privacycommissie en mag de overdracht gebeuren
zodra de verantwoordelijke voor de verwerking van de post van de Privacycommissie de
bevestiging heeft gekregen dat de voorgelegde clausules in overeenstemming zijn met de
standaardclausules.
Vertrouwelijkheid
De verantwoordelijke voor de verwerking moet toezien op de vertrouwelijkheid van de
gegevens, anders gezegd verzekeren dat de personen die onder zijn gezag werken:
► de wettelijke voorschriften omtrent gegevensbescherming kennen;
► enkel toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn om hun functie uit te oefenen;
► de gegevens enkel verwerken in opdracht van de verantwoordelijke voor de
verwerking.
Veiligheid
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking moet de nodige technische en
organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en ze te
beschermen tegen de onrechtmatige toegang van buitenaf, maar ook van binnen de
onderneming 36.
De Privacycommissie beveelt de volgende maatregelen aan om de veiligheid en de integriteit
van de logs te waarborgen 37:
► De toegang tot de logs, het verzamelen ervan en hun overdracht te onderwerpen aan
beperkingsprocedures:
► Extractie, in realtime of zo vlug mogelijk;
► Opslag in een beveiligde zone ("silo": specifieke server, versleuteld bestand enz.);
► Beperking van de toegang;
► Verbod op verwerking van de gegevens voor andere doeleinden dan deze die
uitdrukkelijk bepaald werden.
► Creatie, vóór iedere analyse, van een bestand met gecumuleerde sporen op
sequentiële en oplopende wijze waardoor iedere latere aantasting moeilijk zo niet
onmogelijk gemaakt wordt;
► Berekening van een afdruk vóór iedere analyse en opgeslagen op beveiligde wijze;
► Auditmogelijkheid van de dagelijkse en praktische naleving van de goede uitvoering
van de procedures;
► Tijdens opgespoorde verwerkingen, vergrendeling waardoor desactivering of wijziging
van de sporen onmogelijk gemaakt wordt;
► Verzegeling, via passende cryptografische instrumenten, van de sporen in realtime
waardoor de authenticiteit en integriteit worden gewaarborgd.

36 Voor meer details, zie CBPL Aanbeveling 01/2013 van 21 januari 2013 betreffende na te leven veiligheidsmaatregelen ter
voorkoming van gegevenslekken.
37 CBPL, Aanbeveling nr. 08/2012 van 2 mei 2012, p. 50.

Belgisch juridisch witboek Olfeo, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor Altius - Page 15

Uitbestedingsovereenkomst
Indien de gegevensverwerking wordt toevertrouwd aan een onderaannemer, dan dient de
verantwoordelijke met hem een overeenkomst te sluiten die de verplichte elementen waarvan
sprake in artikel 16 van de WEC moet bevatten.
Kwaliteit
De verantwoordelijke voor de verwerking moet toezien op de kwaliteit van de gegevens door
ze snel bij te werken en onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren of te
verwijderen.
Verwijdering van de gegevens
De gegevens mogen niet bewaard worden in een vorm die toelaat om de betrokken personen
langer te identificeren dan de duur die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de
gegevens werden vergaard en nadien verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking is
vrij om te bepalen welke tijdsduur er nodig is om die doeleinden te verwezenlijken.
Indien de logs bewaard worden met het oog op de vervolging van strafbare feiten, dan is het
aangewezen om ze te bewaren tot de verjaringstermijn van de inbreuken in kwestie verstreken
is. Die bedraagt over het algemeen 6 maanden, 5 jaar of 10 jaar voor respectievelijk
overtredingen, misdrijven of misdaden 38.
Categorieën van inbreuken

Verjaringstermijn

Wapens

5 jaar

Informaticafraude

5 jaar

Drugs

10 jaar

Illegale immigratie en illegaal werk

5 jaar

Namaak

5 jaar of 6 maanden,
naargelang het geval
5 jaar

Peer to Peer

5 jaar

Pornografie, schending van de goede zeden

10 jaar

Racisme, discriminatie, revisionisme

5 jaar

Kansspelen, sportweddenschappen en loterijen

Terrorisme, aanzetten tot haat, het behoren tot een criminele 10 of 5 jaar, naargelang het
organisatie
geval
5 jaar
Verkoop van geneesmiddelen
Verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

6 maanden

Alcohol en tabak

5 jaar

Pesterij

5 jaar

38 Artikel 21 van het Wetboek van Strafvordering.
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Abortus

5 jaar

Huwelijksbemiddeling

5 jaar

Wanneer de logs geregistreerd worden met het oog op een handeling gebaseerd op de
arbeidsovereenkomst, dan is het raadzaam om ze te bewaren tot de verjaringstermijn van de
handelingen die gebaseerd zijn op de arbeidsovereenkomst, is verstreken, meer bepaald tot
één jaar na het beëindigen van die overeenkomst.
Wanneer de logs geregistreerd worden op grond van de bewaringsplicht voorzien in de WEC,
dan mogen ze niet langer dan de wettelijke termijn worden bewaard 39.

I.1.f

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 81 VAN 26 APRIL 2002

Gelet op de specifieke aard van de arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer, werd er
een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst ("CAO") afgesloten om de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de werknemers te waarborgen ten opzichte van de controle op de
elektronische onlinecommunicatiegegevens. Die CAO is de concrete omzetting van de
algemene principes uit de WEC 40.

T OEPASSINGSGEBIED
CAO nr. 81 geldt voor de privé sector 41. Deze overeenkomst is enkel van toepassing op de
onlinecommunicatiegegevens die overgedragen of ontvangen worden door een werknemer in
het kader van zijn dienstbetrekking 42. Ze is echter niet van toepassing op de gegevens die geen
elektronische onlinecommunicatiegegevens zijn, zoals (i) bestanden bewaard op dragers zoals
harde schijven 43, USB-sticks, servers enz. 44 of (ii) logs met betrekking tot de toegang tot een
computer, de toegang tot een netwerk, tot de fysieke aankomst en het fysieke vertrek van de
werknemers enz.
De CAO wil erop toezien dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer beschermd wordt
wanneer er op de werkvloer elektronische onlinecommunicatiegegevens verzameld en
gecontroleerd worden en in dat kader zodanig verwerkt dat ze kunnen worden toegewezen
aan een werknemer.
De CAO reglementeert evenwel niet de beschikbaarheid en/of het gebruik door de werknemer
van de elektronische onlinecommunicatiemiddelen binnen de onderneming. Het blijft het
exclusieve voorrecht van de werkgever om die regels vast te leggen. Die blijft met andere
39 Zoals toegelicht in punt B.2 is die termijn nog niet wettelijk vastgelegd. Voor publieke aanbieders voorziet artikel 126 van de
WEC een bewaringstermijn van 12 maanden. Voor niet-publieke aanbieders daarentegen, waarvan sprake in artikel 9 §5 en §6
van de WEC, is de bewaringstermijn nog niet vastgelegd. In die zin blijft de bewaarplicht op dit moment dus dode letter.
40 http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-081.pdf.
41

In de praktijk, stelt men vast dat de overheidsdiensten zich ook van de CAO nr. 81 inspireren. Zo hebben de federale
Ministers belast met Financiën en Mobiliteit allebei verklaard dat hun FOD de principes van CAO nr. 81 eerbiedigen (zie de
antwoorden op de schriftelijke vragen 5-8834 et 5-8835 van senator Nele Lijnen).

42 Art. 2 van de CAO nr. 81.
43 Arbeidshof Bergen (8e k.), 8 dec. 2010, JLMB, 2011, 715; Arbeidshof Brussel, 14 oktober 2011, JTT, 2012, boek 1125, 171.
44 Arbeidsrechtbank Luik (7de 7.), 8 november 2010, R.G. nr. 380959, www.cass.be geeft aan dat de controle van de prestaties
via een systeem voor logregistratie, gekoppeld aan een programma dat de gebruiker moet aanwenden om zijn werk uit te
voeren, niet binnen het toepassingsgebied van CAO nr. 81 valt.
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woorden vrij om het gebruik van internet of e-mail te beperken of te verhinderen voor zijn
medewerkers.

T OEPASSINGSMODALITEITEN
CAO nr. 81 laat controle op elektronische onlinecommunicatiegegevens enkel toe op
voorwaarde
dat
voldaan
wordt
aan
de
finaliteits-,
proportionaliteitsen
transparantiebeginselen.
Finaliteitsbeginsel 45
De controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens is maar toegestaan mits een of
meer van de volgende vier doeleinden worden nagestreefd:
1. Finaliteit 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.
Bv.: kraken van computers, het raadplegen van pornografische of pedofiele websites of
websites die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een bepaalde groep,
gemeenschap of de leden ervan op grond van ras, huidskleur, afkomst, religie of
nationale of etnische afstamming van alle of een deel van die leden.
2. Finaliteit 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.
Bv.: afbrekende reclame, schending van het zakengeheim.
3. Finaliteit 3: De veiligheid en/of de goede technische werking van de ITnetwerksystemen van de onderneming.
Bv: het downloaden van programma's die virussen bevatten.
4. Finaliteit 4: Het te goeder trouw naleven van de in de onderneming geldende
beginselen en regels voor het gebruik van onlinetechnologieën.
Bv.: overeenstemming met de internetpolicy.
Filtering of logging mag enkel plaatsvinden op basis van een van bovenstaande finaliteiten.
Proportionaliteitsbeginsel 46
Die controle moet passend, relevant en niet buitensporig zijn ten opzichte van het (de)
doeleinde(n) dat (die) ze nastreeft, om te verzekeren dat de inmenging in de persoonlijke
levenssfeer van de werknemer zo beperkt mogelijk blijft.
Transparantiebeginsel
De controle moet worden uitgevoerd volgens een specifieke individualiseringsprocedure, die
hieronder wordt uiteengezet.

45 Artikel 5 van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 81.
46 Artikel 6 van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 81.
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I NFORMATIE EN RAADPLEGING 47
CAO nr. 81 legt op dat de werkgever de procedures voor voorlichting en raadpleging van zijn
werknemers moet respecteren bij het installeren van een controlesysteem, en dat ongeacht
het nagestreefde doel.
Voorlichting
► Collectieve informatie
De werkgever licht de ondernemingsraad in over alle aspecten van de controle. Is er geen
ondernemingsraad, dan licht hij het comité voor preventie en bescherming op het werk in of,
bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, de werknemers
zelf.
► Individuele informatie
Wanneer er een controlesysteem wordt geïnstalleerd, dan licht de werkgever de betrokken
werknemers in over alle aspecten van de controle.
De keuze van de informatiedrager wordt overgelaten aan de werkgever, op voorwaarde dat de
informatie effectief, begrijpelijk en bijgewerkt is.
Bv.: algemene instructies, arbeidsreglement, internetpolicy, vermelding in de individuele
arbeidsovereenkomst, gebruiksinstructies verstrekt bij elk gebruik van het instrument.
► Inhoud van de informatie
De collectieve en individuele informatie moet slaan op de volgende aspecten van de controle,
zodat het toezicht binnen een vertrouwensklimaat kan gebeuren:
Het controlebeleid, de prerogatieven van de werkgever en van het toezichthoudend personeel,
en de al dan niet permanente aard van de controle;
Het (de) nagestreefde doeleinde(n) (zie de eerder vermelde finaliteiten 1 tot 4):
Het feit of persoonsgegevens al dan niet worden bewaard, de plaats en de duur van de
bewaring;
Het gebruik van de instrumenten waar de werknemers over beschikken voor de uitvoering van
hun werk;
De rechten, plichten, verplichtingen van de werknemers en de eventuele verboden inzake het
gebruik van de elektronische onlinecommunicatiemiddelen van de onderneming;
De sancties vastgelegd in het arbeidsreglement bij schending van de regels.
Evaluatie
De geïnstalleerde controlesystemen moeten bovendien regelmatig geëvalueerd worden door,
naargelang het geval, de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het
werk of de vakbondsafvaardiging, zodat er voorstellen gedaan kunnen worden om de systemen
te herzien in functie van de technologische ontwikkelingen en zodat de inmenging in het
privéleven van de werknemers tot een minimum beperkt kan worden.

47 Artikel 7 tot 10 van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 81.
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MODALITEITEN VOOR INDIVIDUALISERING VAN DE ONLINECOMMUNICATIEGEGEVENS 48
Om de inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer zo veel mogelijk te
beperken, zullen in eerste instantie enkel globale gegevens verzameld mogen worden, die het
niet mogelijk maken om een bepaalde werknemer te identificeren.
Bv.: de duur van de aansluiting per werkstation en het algemene aantal elektronische
berichten dat verzonden werd en hun grootte 49.
De individualisering van de elektronische onlinecommunicatiegegevens is de handeling waarbij
verzamelde globale gegevens verwerkt worden om ze toe te wijzen aan een geïdentificeerde of
identificeerbare werknemer.
Die individualisering moet gebeuren in overeenstemming met de doeleinden die de controle
nastreeft, of er in elk geval mee verenigbaar zijn, en mag dus enkel in tweede instantie
gebeuren. Overigens, enkel de gegevens vereist voor het (de) doeleinde(n) dat (die) de
controle nastreeft, zullen worden geïndividualiseerd (proportionaliteitsbeginsel).
Er bestaan twee vormen van individualisering: directe en indirecte individualisering:
Directe individualisering van elektronische onlinecommunicatiegegevens
De werkgever mag de elektronische onlinecommunicatiegegevens zonder formaliteit
individualiseren indien de controle een van de eerste drie bovenstaande finaliteiten nastreeft.
Deze handeling heeft als doel om een werkgever die tijdens een globale controle een
onregelmatigheid vaststelt, de mogelijkheid te bieden om, op basis van de globale gegevens
waarover hij beschikt, de elektronische onlinecommunicatiegegevens onmiddellijk te
individualiseren, zodat hij de identiteit van de persoon (personen) die de onregelmatigheid
heeft (hebben) begaan kan achterhalen.
Bv.: door de (statistische) elektronische onlinecommunicatiegegevens die verzameld worden
binnen de onderneming geregeld te raadplegen of via een andere informatiebron.
Indirecte individualisering van de elektronische onlinecommunicatiegegevens
Indirecte individualisering is enkel toegestaan wanneer de controle bedoeld is om de
beginselen en regels die binnen de onderneming gelden voor het gebruik van
onlinetechnologieën te doen naleven (meer bepaald bovenstaande finaliteit 4).
Dergelijke individualisering van communicatiegegevens mag enkel indirect gebeuren, wat
inhoudt dat de volgende procedure nageleefd dient te worden:
► Voorafgaande informatie - Alarmbelprocedure
De werkgever licht zijn werknemers eerst, op duidelijke en begrijpelijke wijze, in over
het bestaan van de onregelmatigheid en over het feit dat de elektronische
onlinecommunicatiegegevens geïndividualiseerd zullen worden zodra er opnieuw een
onregelmatigheid van dezelfde aard wordt vastgesteld.
Die voorlichting heeft als doel om de beginselen en de regels die gelden binnen het
bedrijf op te frissen, om te vermijden dat er zich een nieuwe onregelmatigheid van
48 Artikel 11 tot 17 van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 81.
49 COCKX, S., “Sociale media in de arbeidsrelatie: 'vriend' of vijand?”, Or. 2012, boek 1, p. 12 e.v.
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dezelfde aard voordoet. Indien de onregelmatigheid zich herhaalt, dan mag de
werkgever dus individualiseren.
► Het gesprek
De werknemer aan wie de onregelmatigheid kan worden toegeschreven, wordt door de
werkgever uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek gaat vooraf aan elke beslissing of
evaluatie die de werknemer individueel zou kunnen raken. Het heeft tot doel de
werknemer de kans te bieden om zijn bezwaren met betrekking tot de geplande
beslissing of evaluatie te uiten ten aanzien van zijn werkgever en om toe te lichten op
welke manier hij gebruik maakt van de elektronische onlinecommunicatiemiddelen die
hem ter beschikking zijn gesteld. De werknemer mag, indien hij dat wenst, in dat
gesprek vergezeld worden door zijn vakbondsafgevaardigde.
Het doel is om eventuele misverstanden te vermijden en om de vertrouwensband
tussen werkgever en werknemer te herstellen.
Om te besluiten, kunnen we stellen dat CAO nr. 81 een concreet juridisch kader schept
waarbinnen de werkgever kennis mag nemen van de elektronische communicaties van zijn
werknemers.
DE CONTROLE OP HET INTERNETGEBRUIK AAN DE HAND VAN FILTERING OF LOGGING VAN DE
INTERNETBEZOEKEN VAN WERKNEMERS MOET DUS REKENING HOUDEN MET DE WETTELIJKE
BEGINSELEN UIT DE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN MET CAO NR. 81.

I.2

OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK

Er dient opgemerkt te worden dat het overgrote deel van de rechtspraak ter zake betrekking
heeft op de geldigheid van een ontslag om dringende reden bij aanvechting door de
werknemer. In dat opzicht draait het debat hoofdzakelijk rond de rechtmatigheid van het
bewijs dat de aanleiding vormt van het ontslag, ten opzichte van de bepalingen die als doel
hebben om de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te beschermen op de werkvloer.
Het is met andere woorden de wettigheid van de bewijzen op basis van het internetgebruik en
van andere elektronische communicatiemiddelen die de kern uitmaakt van de problematiek in
de genomen beslissingen, en dus niet de misbruiken an sich (zoals illegaal downloaden,
raadpleging van verboden websites enz.).
De rechtspraak ter zake laat evenwel toe om de redenering te vatten van hoven en
rechtbanken die geconfronteerd worden met de vraag of de controle op het internetgebruik
die de werkgever uitoefent, wel rechtmatig is.
Dergelijke beslissingen worden ook onderbouwd met de zogeheten "Antigoon"-rechtspraak:
die heeft betrekking op het gebruik van onrechtmatige bewijsstukken tijdens zowel
strafrechtelijke als burgerlijke zaken en heeft een einde gemaakt aan de automatische
verwerping van onrechtmatig verkregen bewijzen.
Artikelen 16 en 17 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
beschouwen het leidinggevende en toezichthoudende gezag van de werkgever als een
essentieel element van de arbeidsovereenkomst en geven aan dat de werknemer verplicht is
om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten en te handelen naar de bevelen en
de instructies van zijn werkgever.
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Op basis van die beginselen erkent diverse rechtspraak dat de werkgever die zijn werknemer
digitale communicatiemiddelen ter beschikking stelt, controle en toezicht mag uitoefenen op
het gebruik ervan, op voorwaarde dat hij de normen met betrekking tot de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van zijn personeel respecteert.
De arbeidshoven en -rechtbanken zijn algemeen gezien van mening dat wat betreft een ontslag
om dringende reden wegens misbruik van het internet tijdens de werkuren, het recht op de
bescherming van de privacy van de werknemer niet absoluut is en dat er ook rekening
gehouden moet worden met het recht van de werkgever om de prestaties te controleren die
onder zijn gezag en leiding worden verricht, en met de plicht van de werkgever om de
welvoeglijkheid en de goede zeden in acht te nemen en te doen nemen 50. In dezelfde geest
ging het Brusselse arbeidshof nog verder, door aan te geven dat de werkgever het recht heeft
om een systeem te installeren dat automatisch de gegevens opslaat die op de computers staan
die hij zijn werknemers ter beschikking stelt 51.
In tegenovergestelde zin weigeren rechtbanken echter om de rechtmatigheid van een controle
te erkennen indien de werkgever op dat vlak lange tijd geen actie heeft ondernomen en geen
enkele vorm van controle op het internetgebruik heeft ingesteld 52.
Er bestaan talloze wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, wat verklaart waarom de juridische oplossingen van de hoven en
rechtbanken vrij uiteenlopend zijn. Niettemin stellen we vast dat rechters in hun beslissingen
in de eerste plaats grotendeels teruggrijpen naar CAO nr. 81 wanneer ze de rechtmatigheid
van de controle op het internetgebruik onder de loep nemen.
Het Antwerpse arbeidshof oordeelde dat het ontslag van een werknemer die het merendeel
van zijn werkuren besteedde aan internetgebruik voor privédoeleinden, zoals chatten op MSN
Messenger, geoorloofd was en niet inging tegen de bepalingen van CAO nr. 81, met als reden
dat, door het internet tijdens de werkuren onrechtmatig te gebruiken voor privédoeleinden,
de werknemer zich schuldig had gemaakt aan een ernstig misbruik van zijn werktijd en van het
materiaal dat hem door de werkgever ter beschikking was gesteld; en dat hij de voorschriften
van de IT-policy voor het gebruik van informaticamateriaal bewust en opzettelijk in de wind
had geslagen 53.
Ook het arbeidshof van Bergen erkende de wettigheid van de controle door de werkgever op
grond van de legaliteits-, finaliteits- en proportionaliteitsbeginselen. Wat betreft de naleving
van het legaliteitsbeginsel, stelde het hof dat het volstaat om de inmenging op te nemen in
een reglement of document dat de bedrijfsregels voor het gebruik van nieuwe technologieën
uiteenzet. Wat het finaliteitsbeginsel betreft, werd opgemerkt dat de controles werden
uitgevoerd nadat enerzijds was vastgesteld dat de werknemer niet toegelaten software
downloadde en dat het bovendien illegale downloads betrof, en anderzijds dat die downloads
het informaticasysteem van de werkgever in gevaar brachten 54.
50 Arbeidsrechtbank van Brussel, 22 juni 2000, Computerr. (Nederland) 2001 p. 311; Arbeidsrechtbank Brussel, 6 september
2001, J.T.T., 2002, p.52, noot; A.H. Gent, 9 mei 2005, Computerr. (Nederland), 2006, boek 2, 107.
51 Arbeidshof Brussel, 28 november 2006, Chron. D.S., 2009, boek 1, 32.
52 Arbeidsrechtbank van Brussel, 2 mei 2000, Computerr. 2001, p. 26; Arbeidshof van Brussel (3de kamer), 8 april 2003, Chron.
D.S. 2005, boek 4, p. 208.
53 Arbeidshof Antwerpen, 2 september 2008, DAOR 2010, boek 95, p. 336, noot VAN BEVER, A.
54 Arbeidshof Bergen, 25 november 2009, R.D.T.I. 2010, boek 38, 81, noot Rosier K.
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In omgekeerde zin, wat betreft de toepassing van CAO nr. 81, stelt de rechtspraak doorgaans
dat de controle van de computer van de werknemer onrechtmatig is wanneer ze ingaat tegen
de verplichtingen uit de CAO wat betreft de collectieve voorlichting over die controle op de
elektronische onlinecommunicatiegegevens, en bovendien wanneer de bepalingen in het
arbeidsreglement op dat vlak onduidelijk zijn. De nuance is dat in de meeste gevallen het gros
van de rechters dat principe tempert en het bewijs als gegrond verklaart op basis van de
Antigoon-rechtspraak 55 (zie punt A.5).
DE JURISPRUDENTIËLE BESLISSINGEN OVER DE RECHTMATIGHEID VAN DE CONTROLE OP HET
INTERNETGEBRUIK VARIËREN NAARGELANG HET GEVAL . N IETTEMIN STELLEN WE VAST DAT DE
RECHTSPRAAK BEDRIJVEN AANBEVEELT OM EEN CONTROLESYSTEEM IN TE STELLEN IN
OVEREENSTEMMING MET COA NR.81 EN MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE BESCHERMING
VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, ZODAT ZE ZICH KUNNEN INDEKKEN TEGEN AFWIJKENDE
HANDELINGEN VAN HUN WERKNEMERS. E EN REGELMATIGE CONTROLE OP HET INTERNETGEBRUIK
DOOR DE WERKGEVER IS ZELFS AANGEWEZEN. I NDIEN AAN DIE VOORWAARDEN NIET IS VOLDAAN, DAN
ZOU EEN RECHTBANK HET BEWIJSMATERIAAL ALS ONONTVANKELIJK KUNNEN BESCHOUWEN.

I.3

HET SPECIFIEKE GEVAL VAN FILTERING

De rechtspraak en de rechtsleer verwijzen slechts in heel beperkte mate naar filteroplossingen.
Een werkgever is niet wettelijk verplicht om de internettoegang van zijn werknemers te
filteren, maar een dergelijke filtering kan wel als legitiem worden beschouwd om de
onderstaande redenen.

I.3.a STANDPUNT VAN DE RECHTSPRAAK
Hoewel geen enkele beslissing met betrekking tot de controle die een werkgever uitoefent op
het internetgebruik van zijn werknemers (zie bovenstaand punt A.2) uitdrukkelijk de
rechtmatigheid van een "filtering" behandelt, kunnen we uit die beslissingen afleiden dat het
instellen van een systeem om het internetgebruik preventief te filteren als wettig wordt
beschouwd, op voorwaarde dat de normen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en CAO nr. 81 gerespecteerd worden.

I.3.b STANDPUNT VAN DE RECHTSLEER
De rechtsleer beschouwt filteren als wettig.
Het treffen van preventieve technische en/of organisatorische maatregelen, zoals het gebruik
van filtersoftware, wordt door de rechtsleer immers voorgesteld als de beste manier om het
internetgebruik te controleren en tegelijk de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te
respecteren 56. In dat opzicht wordt het installeren van filtersoftware beschouwd als een
legitiem en doeltreffend middel om schade te voorkomen en het risico dat de werkgever
aansprakelijk wordt gesteld, te beperken 57. Het voordeel is dat dat soort maatregel beperkt
55 Arbeidshof Luik (9 de k.), 20 september 2010, R.G. nr. 2007/AL/34.907, www.cass.be. Contra: Arbeidshof Brussel, 9 augustus
2011, Chron. D.S. 2012, p.468.
56 Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail", p. 296; Artikel 29 Werkgroep, Werkdocument over de controle op de elektronische communicatie op het
werk, WP55, 29 mei 2002, p.25.
57 F. ROBERT,"Utilisation par le travailleur des nouvelles technologies mises à sa disposition ou la responsabilité de l’employeur
face à celle du travailleur", in Orientations 2013, p. 18 e.v.
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inmengend is en eerder uitgaat van een ondernemingsbeleid dan van een toezichts- en
controlebeleid 58.
Dat standpunt wordt gedeeld door de Artikel 29 Werkgroep 59, die meent dat preventie
belangrijker moet zijn dan opsporing nadien, en dat een werkgever zou moeten kiezen voor
technische middelen die de toegang beperken, eerder dan systemen te gaan instellen om a
posteriori het gedrag van zijn werknemers te controleren 60.

I.3.c

STANDPUNT VAN DE PRIVACYCOMMISSIE

De Privacycommissie, tot slot, erkent stellig het recht van de werkgever om het
internetgebruik van zijn werknemers te filteren, op grond van het werkgeversgezag. De
Privacycommissie raadt inderdaad aan om preventieve maatregelen te treffen, aan de hand
van filters die de toegang tot bepaalde websites blokkeren en waarschuwingsmeldingen in
geval van verdachte of verboden handelingen. In dat opzicht adviseert de Privacycommissie
uitdrukkelijk het gebruik van specifieke software die verder gaat en doeltreffender is dan
loutere antivirusprogramma's 61.
Die controle moet evenwel de drie basisbeginselen naleven (finaliteit, proportionaliteit en
transparantie). De voornaamste zorg van de Privacycommissie is om conflicten tussen de
verschillende belangen die in het spel zijn met elkaar te verzoenen en te voorkomen, in het
bijzonder het controle- en toezichtrecht van de werkgever en het recht op privacy, zelfs op de
werkvloer, van de werknemers.
Voorts benadrukt de Privacycommissie dat elke (preventieve) maatregel vastgelegd moet
worden in een intern beleid (zie punt I.4 hieronder) dat beschrijft hoe de waarborgen uit de
verschillende toepasbare wetgevingen gegarandeerd en nageleefd worden, en dat teneinde de
privacy van de werknemers te beschermen en te garanderen bij controles op hun
internetgebruik.
De Privacycommissie erkent en adviseert dus filtering als preventieve maatregel, op
voorwaarde dat die de privacywetgeving respecteert.

58 Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail", p. 296.
59 Die groep dankt zijn naam aan het feit dat hij in het leven werd geroepen door artikel 29 van de Europese richtlijn 95/46/EG.
Het is een Europees raadgevend orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle toezichthoudende autoriteiten uit
de lidstaten en dat advies verstrekt over de toepassing van de principes uit de privacyrichtlijn.
60 Artikel 29 Werkgroep, Werkdocument over de controle op de elektronische communicatie op het werk, WP55, 29 mei 2002,
http://ec.europa.eu/justice, p. 25:
"in de mate van het mogelijke [moet] preventie belangrijker zijn dan opsporing. Het belang van de werkgever is beter gediend
met het voorkomen van misbruik van internet met behulp van technische middelen dan met het besteden van middelen aan
opsporing van misbruik. In de mate van het mogelijke moet een internetbeleid gebaseerd zijn op technische middelen om de
toegang te beperken in plaats van op het controleren van gedrag, bv. door sommige sites te blokkeren of automatische
toegangswaarschuwingen te installeren."
61 CBPL, Aanbeveling nr. 8/2012 van 2 mei 2012. De aanbevelingen van de CBPL zijn evenwel niet van verplichtende of
gebiedende aard:
"Om de naleving van bepaalde onderrichtingen over het gebruik van informatica-uitrusting te waarborgen en een toezicht te
vermijden waardoor de werkgever toegang zou verkrijgen tot nutteloze informatie, kan het opportuun zijn via de uitrusting van
het bedrijf bepaalde handelingen uit te sluiten (bv. de toegang blokkeren tot bepaalde websites of elektronische adressen die
bekend staan als gevaarlijk) of waarschuwingen te programmeren bestemd voor de gebruiker ingeval van twijfelachtige
handelingen. De verschillende functies en lijsten met te verbieden websites en adressen zijn beschikbaar bij specifieke software
(internet veiligheidspakketten) en kunnen aangevuld worden op basis van de specifieke behoeften van het bedrijf. Wanneer
men de kostprijs en de efficiëntie vergelijkt van de antivirusprogramma's met de internet veiligheidspakketten kan men de
antivirusbescherming als ontoereikend beschouwen ten opzichte van de permanente dreiging die gevormd wordt door
internetnetwerken."
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DE WERKGEVER KIEST BEST VOOR PREVENTIEVE MAATREGELEN OM DE INTERNETTOEGANG VAN ZIJN
WERKNEMERS TE CONTROLEREN, EERDER DAN VOOR INSTRUMENTEN OM NADIEN TOEZICHT TE
HOUDEN OP HUN GEDRAGINGEN. E LK GEBRUIK VAN EEN INSTRUMENT MOET GEBEUREN MET RESPECT
VOOR DE BEGINSELEN UIT DE WETGEVING INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UIT
CAO NR. 81 (ZIE PUNTEN I.1.E EN I.1. F)

I.4

HET SPECIFIEKE GEVAL VAN LOGGING

Bij logging worden er traceerbestanden aangelegd, ook wel "logs" genoemd.
Net zoals voor filtering is een werkgever niet verplicht om het internetgebruik van zijn
werknemers te traceren en te loggen en de verzamelde gegevens te bewaren 62.
Het loggen van het internetverkeer en de analyse van de logbestanden zijn evenwel
doeltreffende instrumenten om elk onjuist gebruik van internet door een werknemer op te
merken, waarvan de rechtmatigheid in het Belgisch recht bovendien erkend wordt door de
rechtsleer en de rechtspraak.

I.4.a HET STANDPUNT VAN RECHTSLEER EN RECHTSPRAAK
Zoals eerder al toegelicht, is bepaald dat een werkgever kennis mag nemen van de
internetverbindingsgegevens van zijn werknemers (zie punt I.2).
De rechtsleer en de rechtspraak geven de werkgever bovendien het recht om te loggen, anders
gezegd, sporen te bewaren van de internetverbindingsgegevens van zijn werknemers, in de
volgende gevallen 63.
De arbeidsrechtbank van Brussel bevestigt in haar vonnis van 6 september 2001 dat het
gerechtvaardigd is om een bestand aan te leggen dat logs over de toegang tot het internet van
de werknemer bevat indien er een vermoeden is van misbruik door die laatste 64.
Het arbeidshof van Gent stelt in zijn arrest van 9 mei 2005 dat het geoorloofd is om een 'view
acces log' aan te leggen om het internetverkeer te controleren van een werknemer die
verdacht wordt van onrechtmatig gebruik 65.
In zijn arrest van 28 november 2006 besluit het arbeidshof van Brussel dat de werkgever een
reservekopie mag maken van alle gegevens op de laptops die hij zijn werknemers ter
beschikking stelt, met daarin "voor elke werknemer afzonderlijk een map die de voornaam van
de werknemer draagt, en waarin alle gegevens op zijn laptop automatisch en op geregelde
intervallen worden opgeslagen", met als grond dat "de werkgever als enige eigenaar is van de
werkinstrumenten en in het bijzonder van de laptops die hij ter beschikking stelt van zijn
werknemers, en dat hij mag beschikken over de gegevens die erop worden bewaard, meer
bepaald gezien hun uitsluitend professionele bestemming" 66.

62 Onverminderd de plichten beschreven in punt B.2 hieronder, van toepassing op aanbieders van internettoegangsdiensten.
63 Corr. Brussel (40ste k.), 8 januari 2008, J.T. 2008, boek 6311, p. 337.
64 Arbeidsrechtbank van Brussel, 6 september 2001, JTT, 2002, p. 52.
65 Arbeidshof Gent, 9 mei 2005, Computerr. (Nederland), 2006, boek 2, 107, noot VAN EECKE, P., OOMS, B.
66 Arbeidshof Brussel, 28 november 2006, Chron. D.S., 2009, boek 1, 32.
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Het arbeidshof van Antwerpen stelt in zijn arrest van 2 september 2008 dat de werkgever het
recht heeft om het internetverkeer van zijn werknemers te loggen en om geïndividualiseerde
controles door te voeren conform CAO nr. 81 en de geldende IT-policy.
In een arrest van het arbeidshof van Bergen van 25 november 2009 is men van oordeel dat de
niet-stelselmatige controle van internetverbindingsgegevens, op basis van algemene lijsten die
gegevens bevatten met betrekking tot de bezochte websites en zonder identificatie van de
computers vanwaar ze bezocht werden, wettig is 67.
De minister van Werkgelegenheid verklaarde in dat opzicht dat de werkgever "over een lijst
van de geraadpleegde adressen kan beschikken, zonder dat [...] de werknemers die deze
raadplegingen hebben gedaan, kunnen worden geïdentificeerd. Zodoende kan hij een
abnormaal lange duur van een internetraadpleging of de raadpleging van verdachte sites
opsporen en op basis daarvan de geschikte controlemaatregelen nemen en de betrokken
werknemer identificeren." 68

I.4.b HET STANDPUNT VAN DE PRIVACYCOMMISSIE
De Privacycommissie staat toe om binnen de volgende grenzen sporen of logs te bewaren in
logbestanden:
► De Privacycommissie is van mening dat de registratie van logs "moet gebeuren met
het oog op de bescherming van de gegevens, zonder omleiding van de finaliteit en het
hergebruik
voor
het
uitoefenen
van
een
permanente
controle
op de werknemers" 69.
► De Privacycommissie is van mening dat "de uitvoering van de doelstellingen waarvoor
de controle werd ingesteld in principe niet de kennisneming vereist van de inhoud van
het gepleegde gegevensverkeer: de lijst van verstuurde en/of ontvangen e-mails of een
lijst van websites die tijdens een bepaalde periode werden geraadpleegd, bevat in
principe voldoende elementen om na te gaan of de in het ontwerpbesluit gestelde
regels al dan niet werden nageleefd (bijvoorbeeld: een abnormaal lange duur van
raadpleging van het internet of het bezoeken van verdachte webadressen; de hoge
frequentie, het aantal, de omvang, …)" 70.
► De Privacycommissie brengt in herinnering dat de controle moet gebeuren in
overeenstemming met de grondbeginselen van de wetgeving inzake bescherming van
de persoonlijke levenssfeer (finaliteits-, proportionaliteits- en transparantiebeginsel)
en met naleving van de geleidelijke aanpak waarin CAO nr. 81 71 voorziet (zie punt
I.1.e.). De Privacycommissie meent dat voor de analyse van de logs "de werkgever
bijvoorbeeld zou kunnen beschikken over een lijst van websites die in een bepaalde
periode in het algemeen werden geraadpleegd, zonder dat in eerste instantie de
personen die deze raadplegingen hebben verricht, worden geïdentificeerd. Op grond

67 Arbeidshof Bergen, 25 november 2009, R.D.T.I. 2010, boek 38, 81, noot Rosier K.
68 Kamer v. Volksvert., 1999-2000, schriftelijke vraag nr. 93 van 28 april 2000, VA 50/033 p. 3819.
69 CBPL, Advies met betrekking tot een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de gedragscode
voor gebruikers van informaticasystemen, e-mail en internet binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap,
en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, 9 november 2005, p.4.
70 CBPL, ibidem, p.6.
71 CBPL, ibidem, p.6.
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van deze lijst zal hij een abnormaal lange duur van de raadpleging van het internet of
de adressen van verdachte sites kunnen vaststellen en de gepaste controlemaatregelen
treffen. De opsporing van de raadpleging van bepaalde sites zou eveneens automatisch
kunnen gebeuren door middel van een specifiek programma dat werkt op basis van
welbepaalde sleutelwoorden" 72.
► De Privacycommissie raadt aan om een spoor te bewaren van alle handelingen die een
inbraak inhouden in de informaticamiddelen of in de informatie die ze voortbrengen
(wat werd er geraadpleegd, verzameld en overgedragen? wanneer? hoe? aan wie?
door wie?) om te kunnen nagaan of de werkgever wel degelijk het finaliteits- en het
proportionaliteitsbeginsel heeft nageleefd om het internetverkeer van zijn werknemers
te controleren.
HET LOGGEN VAN HET INTERNETGEBRUIK VAN WERKNEMERS IS TOEGESTAAN MITS NALEVING VAN DE
BOVENGENOEMDE WETTELIJKE VOORWAARDEN, DIE ZWAARDER DOORWEGEN DAN VOOR FILTERING IN
DE STRIKTE ZIN VAN HET WOORD.
LOGGEN IS AANGEWEZEN VOOR WERKGEVERS DIE EEN BEWIJS WILLEN BEWAREN VAN EVENTUELE
INBREUKEN DIE HUN MEDEWERKERS PLEGEN TEGEN DE BEDRIJFSREGELS.

I.5

LOGS GEBRUIKEN ALS BEWIJS: STANDPUNT VAN DE RECHTSPRAAK

De logs die een werkgever registreert in overeenstemming met de privacywetgeving en met
CAO nr. 81, mogen uiteraard gebruikt worden als bewijsmateriaal.
Wat onrechtmatig geregistreerde logs betreft: kunnen die met succes als bewijs worden
aangevoerd voor een rechter?
Uit de analyse van de rechtspraak op het vlak van controle op het internetgebruik blijkt dat het
debat vaak draait rond de rechtmatigheid en de toelaatbaarheid van het bewijs ten aanzien
van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(bijvoorbeeld: bewijzen om een dringende reden aan te tonen in een ontslagprocedure).
Hieronder zetten we alle principes uiteen die de hoven en rechtbanken wijden aan de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal ten opzichte van CAO nr. 81 of
van de privacywetgeving.
In dit kader verwijzen we naar de "Antigoon"-rechtspraak 73, die stelt dat bewijsmateriaal dat
de werkgever onrechtmatig heeft verkregen (meer bepaald ten opzichte van CAO nr. 81 of van
de privacywetgeving) succesvol als zodanig kan worden aangevoerd voor de straf- of
arbeidsrechter 74, op voorwaarde dat de gepleegde onregelmatigheid de betrouwbaarheid van
het bewijsmateriaal niet schaadt, het recht op een eerlijk proces niet schendt en geen inbreuk
is op vormvoorschriften op straffe van nietigheid.

72 CBPL, ibidem, p.6.
73 Cass., 14 oktober 2003.
74 Cass., 10 maart 2008; Arbeidsrechtbank Gent, 1 september 2008, TGR-TWVR 2009, nr. 4, p. 275; A.H. Antwerpen,
2 september 2008, Or. 2008, nr. 9, p. 261; A.H. Luik, 14 december 2010; Arbeidsrechtbank Charleroi, 16 juni 2010, Bull. Ass.,
2010, p. 294.
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I.5.a VOOR DE ANTIGOON-RECHTSPRAAK 75
Het beginsel van legaliteit van het bewijsmateriaal was van toepassing en bestond erin alle
onrechtmatig verzamelde bewijzen te verwerpen, alsook elk bewijsstuk voortvloeiend uit een
onrechtmatig verworven element. Die regel werd toegepast in alle materie 76.
In het arbeidsrecht impliceerde de niet-naleving van wettelijke bepalingen die de persoonlijke
levenssfeer beschermen daarnaast dat het onwettig was om informatie te vergaren over het
gebruik van communicatiemiddelen door de werknemer.
Naar het voorbeeld van de strafrechtelijke en burgerlijke hoven en rechtbanken besloten ook
de arbeidsgerechten te erkennen dat bewijsmateriaal dat op die manier verkregen was, niet in
aanmerking kon worden genomen en uit de pleidooien geweerd moest worden.

I.5.b BEGINSELEN VAN DE ANTIGOON-RECHTSPRAAK
Het Hof van Cassatie vaardigde in 2003 het zogeheten "Antigoon"-arrest uit. Het arrest luidde
een ingrijpende ommekeer in, aangezien het een einde maakte aan de automatische
verwerping van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal 77. De "Antigoon"-rechtspraak legt
rechters die geconfronteerd worden met onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal op om dat
enkel automatisch te verwerpen:
- wanneer bepaalde vormvoorschriften op straffe van nietigheid geschonden worden,
of;
- wanneer de gepleegde inbreuk de geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal heeft
aangetast, of;
- wanneer het gebruik van het bewijsmateriaal ingaat tegen het recht op een eerlijk
proces.
Buiten die drie hypotheses is het aan de rechter om te oordelen of het bewijsmateriaal al dan
niet gebruikt mag worden, op grond van de omstandigheden eigen aan de oorzaak (ernst van
de feiten, omvang van de onregelmatigheid om het bewijs te verkrijgen enz.).
Die rechtspraak werd in eerste instantie niet gevolgd door de burgerlijke gerechten. Zij bleven
immers stelselmatig onrechtmatig of oneerlijk verkregen bewijsmateriaal verwerpen 78,
sommige met als argument dat de "Antigoon"-rechtspraak, oorspronkelijk van strafrechtelijke
aard, niet omgezet kon worden in burgerlijke rechtspraak 79.
Een arrest van het Hof van Cassatie uit 2008 inzake werkloosheid 80 heeft de beperking van de
"Antigoon"-rechtspraak tot strafrechtelijke zaken evenwel gewijzigd. De meerderheid van de
rechtspraak meent bijgevolg dat de voornoemde beginselen van de "Antigoon"-rechtspraak nu
ook van toepassing zijn binnen het civiele recht, met inbegrip van arbeidsrechtelijke zaken.

75 De aanduiding "Antigoon" of "Antigone" verwijst naar de naam van de zaak waarin het eerste arrest geveld werd. Het gaat
om de codenaam van een politieactie waarbij bewijsmateriaal werd verzameld binnen een problematische context.
76 Zie noot "Antigone et Manon s’invitent en droit social; Quelques propos sur la légalité de la preuve", onder Cass. 10 maart
2008, RCJB, 3de trim. 2009, p. 333 e.v.
77 Cass. (2de k.), 14 oktober 2003, Pas. 2003, boek 9-10, p. 1607.
78 D. MOUGENOT, "Antigone: suite et pas fin… ", J.T.T. 2013, p. 267 e.v.
79 Arbeidshof Brussel, 15 juni 2006, JTT, 2006, p. 392; Arbeidsrechtbank Luik, 6 maart 2007, JLMB, 2008 p. 389.
80 Cass., 10 maart 2008, J.L.M.B. 2009, p. 580.
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In een geschil tussen de RVA en een werkloze, bestraft omwille van "zwartwerk" op basis van
bewijs dat werd verkregen via een proces-verbaal opgesteld in strijd met het geheime karakter
van het tuchtonderzoek, bevestigde het hof de "Antigoon"-rechtspraak en werd het als
dusdanig verkregen bewijsmateriaal aanvaard 81.
Sinds dat arrest uit 2008 passen de arbeidsgerechten doorgaans de "Antigoon"-beginselen toe
in geschillen tussen werkgever en werknemer 82.
Zo ontstond de strekking dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet absoluut is
en niet mag dienen om werknemers te beschermen tegen onrechtmatig gedrag 83. Daar kunnen
we uit opmaken dat bewijsmateriaal dat onrechtmatig is verkregen niet meer automatisch uit
de pleidooien geweerd wordt en dat het aangewezen is om de rechtmatigheid van het bewijs
te beoordelen op basis van een afweging tussen de belangen die in het geding zijn, meer
bepaald enerzijds de privacy van de werknemer en anderzijds de ernst van zijn vergrijp
tegenover de werkgever.
Het arbeidshof te Brussel gaat nochtans in tegen deze strekking door in een arrest van 7
februari 2013 te stellen dat de “Antigoon”-rechtspraak, zoals vastgelegd door het Hof van
Cassatie in een arrest van 10 maart 2008, uitsluitend van toepassing is op strafrechtelijk vlak,
en dat dit arrest zeker niet als bedoeling had de werkgever toe te laten de fundamentele
rechten van zijn werknemers straffeloos te overtreden (door het niet eerbiedigen van CAO nr.
81), alleen maar om een zware fout te bewijzen in de zin van het arbeidsrecht (en geen
strafrechtelijke inbreuk).
Anderzijdsbenadrukken we dat het toepassen van de "Antigoon"-rechtspraak (zonodig) niet
noodzakelijk tot gevolg heeft dat elk onrechtmatig verkregen bewijs zomaar aanvaard wordt.
De hoven en rechtbanken oordelen nog steeds in sterke mate zelf over de geldigheid van
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal en mogen, zelfs wanneer niet aan alle voorwaarden
voor automatische verwerping is voldaan, soeverein beslissen om bewijsmateriaal te
verwerpen indien de wet overtreden werd. Dat is meer bepaald de houding die het Brusselse
arbeidshof aanneemt. Zo weigerde het om onrechtmatig geregistreerde logs in overweging te
nemen op grond van CAO nr. 81, met als motivering dat "indien men de CAO had
gerespecteerd, de aangerekende onregelmatigheid vermeden had kunnen worden" en
daarnaast dat "het toelaten van bewijsmateriaal verkregen in strijd met CAO nr. 81 tot gevolg
zou hebben dat dat instrument dode letter zou blijven" 84.
DE GEGEVENS VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES KUNNEN GELDIG AANGEVOERD WORDEN ALS
BEWIJSMATERIAAL, OP VOORWAARDE DAT DE PRIVACYWETGEVING EN CAO NR. 81 NAGELEEFD
WORDEN. VOLGENS BEPAALDE RECHTSPRAAK , MOET ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJSMATERIAAL
NIET LANGER AUTOMATISCH WORDEN VERWORPEN, BEHALVE IN 3 SPECIFIEKE GEVALLEN . B UITEN DIE
GEVALLEN OORDELEN DE HOVEN EN RECHTBANKEN ZELF OVER DE GELDIGHEID VAN ONWETTIG
VERKREGEN BEWIJSSTUKKEN.

81 "Dergelijk bewijsmateriaal mag enkel worden geweigerd - behoudens het niet op de hoogte zijn van een vormvoorschrift op
straffe van nietigheid - wanneer het verkrijgen ervan is aangetast door een onregelmatigheid die ofwel de betrouwbaarheid van
het bewijsmateriaal aantast ofwel het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt".
82 Arbeidshof Gent, 28 juni 2010, J.T.T., 2011, boek 1106, p. 366; Arbeidshof Bergen, 8 december 2010, J.L.M.B., 2011 boek 15.
15, p. 715; Arbeidshof Luik, 8 maart 2011, Chron. D.S. 2011, boek 8, p. 404.
83 Cass. (2de k.), 23 maart 2010, R.G. nr. P.10.0474.N/5, www.cass.be.
84 Arbeidshof Brussel, 9 augustus 2011, Chron. D.S. 2012, p.468.
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I.6

INTERNETPOLICIES IN HET ARBEIDSRECHT

I.6.a DE NOODZAAK VOOR EEN WERKGEVER OM HET INTERNETGEBRUIK EN DE CONTROLE
EROP TE REGLEMENTEREN

We zagen eerder al dat de controle op het internetgebruik onderworpen is aan de Privacywet
en aan CAO nr. 81. Ter herinnering, beide stellen dat de controle van elektronische
onlinecommunicatiegegevens enkel geoorloofd is wanneer ze het finaliteits-,
proportionaliteits- en transparantiebeginsel naleven.
Dat houdt in dat de werknemers vooraf ingelicht moeten worden over alle aspecten van een
dergelijke controle. De keuze van de informatiedrager die daarvoor gebruikt wordt, wordt
overgelaten aan de werkgever. In de praktijk worden twee instrumenten in dat opzicht
frequent gebruikt:
- Het arbeidsreglement;
- De "company policy" (ook wel "ondernemingscharter" of "gedragscode van de
onderneming" genoemd).
De keuze van het instrument mag dan wel het voorrecht blijven van de werkgever, het
uitwerken van een bedrijfspecifieke "policy" laat een grotere flexibiliteit toe om de bepalingen
af te stemmen op nieuwe omstandigheden of ontwikkelingen. Eventuele straffen voor het niet
naleven van die bepalingen moeten evenwel nog steeds vastgelegd worden in het
arbeidsreglement, conform artikel 6, 6° van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
In theorie is het ook mogelijk om de regels voor internetgebruik vast te leggen in een
bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst, hoewel dat in de praktijk slechts weinig voorkomt. Dat
is te verklaren door het feit dat de arbeidsovereenkomst bovenal een individueel document
blijft en dat de bedrijfsregels geval per geval kunnen variëren. Bovendien biedt ze minder
flexibiliteit, omdat elke wijziging aan de arbeidsovereenkomst in overleg met de werknemer
moet gebeuren.
Het nut, ja zelfs de noodzaak om een reglement op te stellen voor internetgebruik en de
controle ervan op de werkvloer wordt overigens herhaaldelijk benadrukt door de
rechtspraak 85, meer bepaald in het kader van ontslagen om dringende reden na misbruik van
het internet en van de elektronische communicatiemiddelen die de werkgever ter beschikking
stelt.
De controle op het internetgebruik is enkel rechtmatig indien de werkgever kan aantonen dat
(i) er regels bestonden, (ii) die regels bekend waren bij de werknemer en (iii) het toezicht op
de opgelegde regels in overeenstemming is gebeurd met CAO nr. 81 86.

85 Een voorbeeld: Arbeidshof Brussel nr. 42718, 7 maart 2003, Ors. 2003 (beschouwing VANOPPEN, A.), boek 11,

p. 25; Arbeidsrechtbank Dendermonde (sect. Aalst) (1e k.), 15 november 2004, RABG, 2005 boek 2, p. 139, noot
VAN STRIJTHEM, D.
86 De rechtspraak staat evenwel toe dat, in bepaalde omstandigheden, onrechtmatig verkregen bewijs alsnog
gebruikt kan worden - zie punt I.1.b.
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I.6.b DE UITWERKING VAN COMPANY POLICIES EN ARBEIDSREGLEMENTEN
De modaliteiten om company policies inzake internetgebruik op te nemen in een
arbeidsreglement of in een internetpolicy zijn de volgende:

INLEIDING

WIJZIGING
JURIDISCHE WAARDE
VOORDELEN

NADELEN

ARBEIDSREGLEMENT
INTERNETPOLICY
Bijzondere procedure in de Eenzijdige beslissing van de
Ondernemingsraad
of
bij werkgever (geen overleg nodig,
ontstentenis
met
alle wel inlichting en raadpleging van
werknemers (toestemming)
de
personeelsvertegenwoordigers krachtens de informatieen raadplegingsplicht)
Procedure gelijkaardig aan de Veel vrijheid voor de werkgever,
procedure
om
een behoudens gebruik en verworven
arbeidsreglement in te stellen
rechten
Dwingend, maar minder dan CAO Geldt in principe slechts als
of arbeidsovereenkomst
gebruik of eenzijdig engagement
Verplicht document dat reeds de Hoge flexibiliteit en ontbindbaar
rechten en plichten van de mits redelijke opzegtermijn
verschillende partijen bevat,
alsook de bijhorende sancties
Moeilijk te wijzigen
Beperkte
bewijskracht
bij
betwisting
door
andere
rechtsbronnen

In elk geval moeten trouwens de regels met betrekking tot het taalgebruik in arbeidsrelaties
toegepast en nageleefd worden.
DE WERKGEVER IS VERPLICHT OM ZIJN WERKNEMERS IN TE LICHTEN OVER ALLE ASPECTEN VAN DE
CONTROLE EN OM DE GEBRUIKSREGELS VAST TE LEGGEN . EEN INTERNETPOLICY LAAT TOE OM DE
REGELS VOOR FILTERING / LOGGING EN DE ASPECTEN VAN DE CONTROLE VAST TE LEGGEN. HIJ KAN BIJ
EEN GESCHIL WORDEN INGEROEPEN TEGEN DE WERKNEMERS EN MAAKT DEEL UIT VAN HET
HUISREGLEMENT VAN HET BEDRIJF.
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II. HET BIJZONDERE GEVAL VAN DE NIEUWE
INTERNETGEWOONTEN
II.1

DE SOCIALE NETWERKEN

II.1.a PREVENTIEVE FILTERING VAN DE TOEGANG TOT SOCIALENETWERKSITES VIA HET
BEDRIJFSNETWERK

Hierboven werd reeds aangetoond dat het instellen van een systeem om de toegang tot
bepaalde websites te filteren (blogs, fora, sociale netwerken enz.) wettig is en als
controlemiddel zelfs de voorkeur wegdraagt van een aantal auteurs 87.
Een dergelijk filtersysteem kan als doel hebben om de duur en de frequentie van het bezoek
aan bepaalde websites te verbieden of in te perken.
Filteren heeft weliswaar ook zijn grenzen: een dergelijk mechanisme kan het internetgebruik
voor privédoeleinden op de werkvloer niet absoluut verbieden. Het werkgeversgezag moet
immers worden afgewogen tegen het recht op privacy van de werknemer. Zo kan een
werkgever die zijn personeel communicatiemiddelen ter beschikking stelt, het privégebruik
van die middelen niet absoluut verbieden. Dat leert ons het Niemietz-arrest 88 van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat een absoluut verbod op
internetgebruik voor privédoeleinden op het werk overdreven en onwettig was. Een dergelijk
verbod zou bovendien onrealistisch zijn in de informatiemaatschappij waarin we tegenwoordig
leven.
In dezelfde lijn meent de Privacycommissie dat 89 "aangezien de werkvloer de uitgelezen plaats
is om contacten te onderhouden met collega’s, en zelfs met buitenstaanders, werkgevers een
zekere tolerantie moeten vertonen ten aanzien van privécommunicatie die door hun
personeelsleden wordt gevoerd met hun communicatiemiddelen". Dit is bijgevolg een aspect
van het recht op privéleven dat moet worden eerbiedigd.
Het filteren moet dus gebeuren zonder een absoluut verbod op het privégebruik van de
middelen die de werknemer ter beschikking heeft, ook niet op de werkvloer 90. Een verbod op
het bezoeken van socialenetwerksites zou an sich geen absoluut verbod inhouden op het
gebruik voor privédoeleinden van de middelen die de werknemer ter beschikking heeft: hij kan
immers altijd nog andere communicatiemiddelen aanwenden voor privégebruik, zoals de
telefoon, zijn e-mailadres enz. Als de werkgever daarentegen toegang biedt tot internet, dan
riskeert een algemeen verbod op het privégebruik van die toegang als buitensporig te worden
beschouwd indien de werknemer niet beschikt over andere communicatiemiddelen die hij voor
privégebruik kan aanwenden.

87 Robert en K. Rosier, "Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail", p. 296; Artikel 29 Werkgroep, Werkdocument over de controle op de elektronische communicatie op het
werk, WP55, 29 mei 2002, p.25.
88 EHRM, Arrest Niemietz v. Duitsland, 16 december 1992.
89 CBPL, Advies nr. 21 met betrekking tot de deontologische code van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, iddenstand
& Energie voor het gebruik van informaticamiddelen en elektronische gegevensverwerking.
90 In die zin, P. WATERSCHOOT, “Bespreking van arresten van het Arbeidshof Gent over het gebruik en misbruik van e-mail en
Internet op de werkplaats en het controle van de werkgever”, RW, 2008, nr. 18, p. 744.
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II.1.b CONTROLE NADIEN VAN DE TOEGANG TOT SOCIALENETWERKSITES VIA HET
BEDRIJFSNETWERK

Het raadplegen van sociale netwerken via het bedrijfsnetwerk kan gecontroleerd worden via
loggingbestanden met logs van de werknemers (zie punt I.4). Om de rechtmatigheid van een
dergelijke controle te beoordelen, neemt de rechtspraak onder andere de regels in overweging
die binnen het bedrijf gelden (zie punt I.6).
Volgens de rechtsleer laat de afwezigheid van regels op dat vlak vermoeden dat de werkgever
een redelijk privégebruik van sociale netwerken op de werkvloer toestaat 91. De rechtspraak
houdt er overigens een gelijkaardig standpunt op na wat betreft het verzenden en ontvangen
van privémails 92.

II.1.c MODALITEITEN VOOR HET PRIVÉGEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN
Eerder werd al toegelicht dat de werkgever beperkingen kan opleggen voor het
internetgebruik tijdens de werkuren en/of via de middelen die hij de werkgever ter
beschikking stelt.
In het bijzondere geval van sociale netwerken, fora, blogs enz. kan de werkgever specifieke
gebruiksregels opleggen die ook van toepassing zijn op internetgebruik zonder de middelen die
de werkgever ter beschikking stelt, met andere woorden ook buiten de werkuren.
De rechtsleer meent dat het, in voorkomend geval, nuttig kan zijn om de volgende elementen
op te nemen in een reglement voor het gebruik van sociale netwerken 93:
► de aandacht van de werknemer vestigen op de openbare aard van zijn uitlatingen op
socialen netwerken en op de mogelijke schade die dergelijke uitlatingen kunnen
toebrengen aan het bedrijf;
► vóór elke publicatie verzekeren dat de belangen van het bedrijf niet op het spel staan
en, bij twijfel, afzien van de publicatie;
► benadrukken dat conflicten tussen werknemers bij voorkeur intern geregeld moeten
worden, langs de hiërarchische weg en niet via sociale netwerken;
► verbod om een standpunt in te nemen in naam van de onderneming of de
onderneming te citeren zonder voorafgaande toestemming van de directie;
► verbod om de onderneming te citeren of om foto's, filmpjes of het logo van de
onderneming of van haar producten te verspreiden zonder voorafgaande toestemming
van de directie;
► verbod om vertrouwelijke informatie of discriminerende, racistische, afbrekende,
lasterlijke of in andere zin ongeoorloofde publicaties te verspreiden;
► de plicht voor de werknemers om bij het eerste verzoek van de werkgever alle inhoud
te verwijderen die niet verenigbaar is met de arbeidsrelatie;
► de mogelijkheid voor de werkgever om de naleving van het reglement te controleren,
met inbegrip van het nagaan van de identiteit van werknemers die de netwerken
anoniem of onder een pseudoniem gebruiken;
► sancties voorzien voor inbreuken.

91 J. LORRE, "Facebook en arbeidsrecht mysterium tremendum et fascinans", RW, 2010-2011, 7 mei 2011, p. 1503.
92 Arbeidshof Antwerpen, 1 oktober 2003, JTT, 2004, p. 510.
93 S. COCKX, “Sociale media in arbeidsrelatie vriend of vijand”, Oriëntatie, 2012, nr.1, p. 24.
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Het reglement voor het gebruik van sociale netwerken heeft weliswaar een beperking: het
werkgeversgezag moet worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in
artikel 10 van het EVRM.
De werknemer heeft inderdaad het recht om kritiek te uiten op zijn werkgever of op zijn
collega's, en dat zowel binnen als buiten de onderneming. Die vrijheid van meningsuiting
wordt weliswaar afgebakend door de volgende beperkingen.
Allereerst verduidelijkt artikel 10 §2 van het EVRM dat de vrijheid van meningsuiting
onderworpen kan worden aan beperkingen die "in een democratische samenleving
noodzakelijk zijn in het belang van [...] de bescherming van de gezondheid of de goede zeden,
de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen te voorkomen [...]".
Vervolgens wordt de vrijheid van meningsuiting van de werknemer door de rechtspraak
beoordeeld in het licht van zijn plichten vastgelegd in artikelen 16 en 17 van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten. In beknopte vorm gaat het om:
► de plicht om de werkgever eerbiedig en met de nodige achting te bejegenen (artikel 16,
1ste alinea);
► de plicht om de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht te nemen en te doen nemen
(artikel 16, alinea 2);
► de plicht om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten (artikel 17,
1ste alinea), om zich te onthouden van elke gedraging die zijn werkgever schade zou
kunnen berokkenen (artikel 17, alinea 3) en om, zowel gedurende de overeenkomst als
na het beëindigen ervan, geen daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of
daaraan mee te werken (artikel 17, alinea 3), waaruit de algemene loyaliteitsplicht
jegens de werkgever wordt afgeleid;
► de plicht om geheimen van de werkgever niet bekend te maken (artikel 17, alinea 3).
Privépublicaties op sociale netwerken kunnen zelfs buiten de werkuren een aanleiding vormen
om een arbeidsovereenkomst te verbreken:
► Het Hof van Cassatie erkent in dat opzicht sinds lang dat feiten uit de persoonlijke
levenssfeer voor de werkgever een aanleiding kunnen zijn om een
arbeidsovereenkomst te verbreken zonder opzeggingstermijn of -vergoeding wanneer
blijkt dat de feiten de voortzetting van de contractuele relaties onmogelijk maken 94.
De rechtspraak bevestigt dat de werkgever rechtmatig kennis mag nemen van en gebruik mag
maken van de privépublicaties die werknemers op socialenetwerksites plaatsen, zonder hun
privacy te schenden:
► Het arbeidshof van Brussel 95 oordeelde dat er geen sprake was van schending van de
privacy van de werknemer in een zaak waarbij de werkgever berichten had ontdekt op
een openbare pagina van het Facebook-profiel van de werknemer, en dat dat ook niet
het geval zou zijn geweest mocht die pagina niet publiek zijn geweest, maar enkel

94 Cass., 9 maart 1987, Pas., I, p. 815.
95 Arbeidshof Brussel, 3 september 2013.
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toegankelijk voor de vrienden van de eigenaar van het profiel en voor de vrienden van
diens vrienden.
► De arbeidsrechtbank van Namen 96 oordeelde dat de kennisname door de werkgever
van een bericht dat een werknemer op zijn gesloten Facebook-profiel had gepubliceerd
(de werkgever werd over het bericht ingelicht door een andere werknemer die wel
toegang had tot het profiel) rechtmatig was aangezien:
•

het een elektronische communicatie betrof op een website die toegankelijk
was voor het andere personeel van de werkgever;

•

het bericht betrekking had op de arbeidsrelaties.

De rechtspraak zet ook een aantal bakens uit om te beoordelen, door de vrijheid van
meningsuiting af te wegen tegen de loyaliteitsplicht van de werknemer, in welke mate
privéberichten op sociale netwerken als ongeoorloofd beschouwd kunnen worden:
► Het arbeidshof van Brussel 97 oordeelde dat de kritische uitlatingen van een werknemer
op een publieke Facebook-groep, hoewel "weinig subtiel, respectloos ten opzichte van
de directrice [...] en agressief jegens bepaalde (niet bij naam genoemde) collega's":
•

evenwel geen belediging of uitgesproken ongehoorzaamheid inhielden;

•

de loyaliteit van de auteur jegens de werkgever niet ter discussie stelden,
aangezien de werknemer zijn spijt had uitgedrukt, de berichten onmiddellijk
had verwijderd en de Facebook-pagina had afgesloten zodra hij zich bewust
werd van de ernst van zijn daden;

•

het gezag van de werkgever niet "publiek met de voeten getreden" hadden
omdat, enerzijds, de werknemer in kwestie de technische kant van een
Facebook-groep niet beheerste en niet wist dat zijn uitlatingen voor
iedereen zichtbaar waren en, anderzijds, de ruchtbaarheid die aan de
gepubliceerde berichten werd gegeven, in feite beperkt was gebleven.

► Het arbeidshof van Brussel 98 besliste dat het afbrekende bericht van een werknemer
aan het adres van zijn werkgever inging tegen zijn loyaliteitsplicht en dat zijn ontslag
om dringende redenen bijgevolg gerechtvaardigd was, aangezien:
•

het bericht werd gepubliceerd in het publieke gedeelte van zijn Facebookprofiel;

•

door een werknemer die beweerde een hogere functie te hebben dan deze
die hij daadwerkelijk uitoefende;

•

over zijn werkgever, een beursgenoteerd bedrijf en dus gevoelig aan
geruchten, zeker wanneer die van de werknemers zelf komen;

96 Arbeidsrechtbank van Namen, 10 januari 2011.
97 Arbeidshof Brussel, 4 maart 2010.
98 Arbeidshof Brussel, 3 september 2013, ter bevestiging van Arbeidsrechtbank Leuven, 17 november 2011, geciteerd door
S. COCKX in “Sociale media in arbeidsrelatie vriend of vijand”, Oriëntatie, 2012, nr.1, p. 25.
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•

II.2

een half uur na de publicatie van resultaten bedoeld om de markten gerust
te stellen, binnen een gespannen economische context.

HET BIJZONDERE GEVAL VAN INTERNETTOEGANG VOOR BEZOEKERS

Bepaalde aanbieders van elektronische communicatiediensten
verkeersgegevens te registreren en te bewaren, op grond van de WEC.

zijn

verplicht

om

Die verplichting geldt in het bijzonder voor aanbieders van elektronische
communicatiediensten die "het openbaar domein niet overschrijden" 99 of die uitsluitend
bestemd zijn voor "een rechtspersoon waarin de aanbieder of doorverkoper een controlerend
belang heeft of voor natuurlijke personen of rechtspersonen in het kader van een
overeenkomst waarbij elektronische communicatiediensten of -netwerken louter ter
ondersteuning en als bijkomstig ter beschikking worden gesteld" 100. Hieronder een aantal
voorbeelden:
► cafés, commerciële centra, bibliotheken, luchthavens, universiteiten enz. die gratis
internettoegang aanbieden;
► cybercafés die betalende internetdiensten aanbieden 101;
► samenwerkingsverbanden tussen
communicatiediensten aanbieden;

advocaten

die

hun

leden

elektronische

► universiteiten die de onderzoeksinstituten die eraan verbonden zijn elektronische
communicatiediensten aanbieden;
► overheidsinstanties die samenwerken voor elektronische communicatiediensten 102.
In dezelfde lijn mogen we stellen dat een onderneming die gratis internettoegang aanbiedt
aan haar klanten en andere bezoekers ook binnen die definitie valt en met andere woorden
onderworpen is aan de bewaarplicht in de zin van artikel 9, §7 van de WEC 103.
De personen die hierboven vermeld worden, zijn in wezen gebonden aan de bewaarplicht.

99 Artikel 9, §5 van de WEC.
100 Artikel 9, §6 van de WEC. De voorbereidende werkzaamheden geven aan dat het gaat om de "elektronischecommunicatiediensten en -netwerken die aangeboden worden binnen de context van een financiële groep, namelijk een
moederonderneming aan haar dochteronderneming(en)" en de "elektronische-communicatiediensten en -netwerken die
aangeboden worden in het kader van een samenwerkingsverband tussen een groep van zelfstandigen, bijvoorbeeld een
groepspraktijk of een associatie van advocaten" (Kamer v. Volksvert., doc. 2518/007, p. 3) of anders gezegd om "elektronischecommunicatienetwerken die een privaat karakter hebben en/of dat het gevallen betreft waarbij de levering van elektronische
communicatiediensten of -netwerken eerder bijkomstig is binnen de relatie tussen de partijen" (Kamer v. Volksvert., doc.
2518/007, p.5).
101 IBPT, "Principles of IP interception in Belgium", p. 7.
102 Kamer v. Volksvert., doc 2873/002, p.3.
103 "§ 7. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, stelt de Koning op voorstel van de minister van Justitie en de
minister, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Instituut, de
voorwaarden vast waaronder de aanbieders en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 5 en 6 de
verkeersgegevens en de identificatiegegevens van eindgebruikers, registreren en bewaren, met het oog op het opsporen en de
beteugeling van strafbare feiten en met het oog op de beteugeling van kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten, evenals
met het oog op de vervulling van de inlichtingsopdrachten bepaald in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten."
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Bij het opstellen van dit document is de bewaarplicht nog dode letter omwille van drie
redenen:
► Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 9, §7 van de WEC laat evenwel nog
steeds op zich wachten en de modaliteiten voor die bewaarplicht (met inbegrip van de
duur ervan) zijn dus tot op heden nog niet bepaald.
► . Het Het BIPT geeft ook aan niet over de middelen te beschikken om de naleving van
die plicht op te leggen 104.
► In een arrest van 8 april 2014 105 heeft het HJEU Richtlijn 2006/24 ongeldig verklaard,
omdat deze een bewaarplicht oplegt aan leveranciers van elektronische
communicatiediensten die toegangelijk zijn voor het publiek. Deze bewaarplicht vormt
immers een onevenredige inmenging in het fundamenteel recht op bescherming van
het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens 106. In navolging van
het HJEU, heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof in een arrest van 11 juni 2015, artikel
126 van de WEC (de bepaling uit het Belgisch recht die de bewaarplicht oplegt aan de
leveranciers van elektronische communicatiediensten toegangelijk voor het publiek)
vernietigd 107
A fortiori, zou de bewaarplicht opgelegd door artikel 9, §7 van de WEC aan de
leveranciers van elektronische communicatiediensten die niet toegangelijk zijn voor
het publiek, ook een onevenredige inmenging vormen in de bovengenoemde
fundamentele rechten en ook vernietigd kunnen worden.
BEDRIJVEN DIE HUN KLANTEN EN ANDERE BEZOEKERS GRATIS INTERNETTOEGANG BIEDEN, ZIJN IN
PRINCIPE GEBONDEN DOOR DE BEWAARPLICHT VAN VERKEERSGEGEVENS. DEZE PLICHT BLIJFT
NOCHTANS DODE LETTER IN DE PRATKTIJK EN IS VATBAAR VOOR VERNIETIGING.

II.3

BEVEILIGD / VERSLEUTELD DATAVERKEER

Indien een onderneming SSL dataverkeer wil decoderen (bijvoorbeeld https) om gegevens te
filteren die aldus gedecodeerd zijn, is het gepast om de betrokken gebruikers te informeren

104 IBPT, "Principles of IP interception in Belgium", p. 7.
105

HJEU, verbonden zaken C-293/12 en C-594/12.

106

Het HJEU stelt vast dat richtlijn 2006/24 aan een doelstelling van algemeen belang tegemoetkomt met name de strijd tegen
de zware criminaliteit en de publieke veiligheid, en aangepast is om deze wettelijke doelstelling na te streven. De bewaarplicht
overschrijdt nochtans de limieten van wat gepast en noodzakelijk is omwille van de volgende redenen : de persoonlijke data
worden automatisch verwerkt; er bestaat een groot risico van illegale toegang, de bewaarplicht betreft alle gegevens m.b.t.
het verkeer, al de elektronische communicatiemiddelen en alle gebruikers; geen enkele differentiatie vindt plaats i.v.m. het
doel en geen enkele uitzondering is voorzien (zelfs niet voor het beroepsgeheim); de bewaarplicht van de gegevens is niet
beperkt tot een bepaalde periode en/of een geografisch gebied en/of een groep van persoonsgegevens; geen enkel objectief
criterium laat toe de voorwaarden en toegangsprocedures van de nationale overheden te begrenzen en deze toegang is niet
afhankelijk van een voorafgaandelijke controle. Het HJEU besluit daarom dat de immenging in de fundamentele rechten tot
privéleven en bescherming van persoonsgegevens buitensporig is omdat de bewaarplicht niet beperkt is tot het strikt
noodzakelijke, en bijzonder wijd en ernstig is.
107

Om volledig te zijn moeten we specificeren dat het arrest van 11 juni 2015 een wet van 30 juli 2013 heeft vernietigd, die het
artikel 126 WEC had gewijzigd. Dit betekent dat de vorige versie van dit artikel 126 in principe toepasselijk blijft. In de praktijk
lijdt de vorige versie echter aan dezelfde euvels en zou die bijgevolg ook kunnen worden vernietigd op basis van dezelfde
redenering.
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door het informaticahandvest. In dit opzicht is het ook nuttig om de naleving van de
beveiligingsmaatregelen te benadrukken.
Zulk controlemechanisme is legitiem wat het professionele dataverkeer betreft. Maar quid
voor het privé dataverkeer?
Een manier om deze kwestie te omzeilen is om elk gebruik van SSL dataverkeer voor
privédoeleinden te verbieden omwille van veiligheidsredenen. Nochtans, zoals onder punt
II.1.a is uitgelegd, is het niet aan te raden om elk gebruik van de informaticatools van het
bedrijf voor privé doeleinden te verbieden. Het is immers niet zeker, in het licht van de
huidige rechtspraak, of dit rechtmatig zou zijn.
In de mate dat de onderneming privé dataverkeer zou ontcijferen, wijzen wij erop dat ze niet
enkel kennis neemt van communicatiegegevens, maar ook van de inhoud van elektronische
communicaties. Bij gebrek aan toestemming, zou het kunnen gaan om een onderschepping van
de inhoud van een elektronische privécommunicatie tijdens de overdracht ervan, wat een
inbreuk op artikel 314bis van het Strafwetboek vormt (zie bovenstaand punt I.1.c). In dat
verband, is het bovendien aan de onderneming aanbevolen om een “black list”op te stellen
van de websites die gebruikt worden voor privé doeleinden (bv persoonlijke e-mailaccounts,
bankwebsite enz…) en waarop het bedrijf niet tot de ontcijfering van het beveiligde
dataverkeer zal overgaan.

II.4

HET GEVAL VAN PEER-TO-PEER EN FILTERING

Een bedrijf dat toegang tot internet aanbiedt, kan specifieke verplichtingen worden opgelegd
om die toegang te controleren.

II.4.a DE VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN DE WET VAN 11 MAART 2003 BETREFFENDE
BEPAALDE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

(WDIM)
De WDIM voorziet in een specifiek stelsel om dienstverleners van de informatiemaatschappij
te ontheffen van hun aansprakelijkheid voor de verzonden inhoud wanneer ze de informatie
enkel doorgeven ("mere conduit"), tijdelijk bewaren of hosten.
Werkgevers die hun werknemers toegang tot internet verlenen, leveren geen "dienst van de
informatiemaatschappij" in de zin van artikel 1 van de WDIM 108 aangezien die dienst:
► niet tegen vergoeding verleend wordt;
► niet verleend wordt op individueel verzoek van een afnemer van de dienst.
De werkgever geniet dus niet het specifieke aansprakelijkheidsstelsel van de WDIM (hij is met
andere woorden onderworpen aan het gemeen recht - zie onderstaand punt III.2 ).
Ondernemingen die daarentegen hun klanten en andere bezoekers gratis toegang tot internet
verlenen, leveren wel een "dienst van de informatiemaatschappij" in de zin van artikel 1 van de
WDIM. Hetzelfde geldt voor aanbieders van (al dan niet gratis) internettoegang zoals
108 "Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:
1° "dienst van de informatiemaatschappij": elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en
op individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt".

Belgisch juridisch witboek Olfeo, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor Altius - Page 38

cybercafés, ziekenhuizen, bibliotheken enz. Dergelijke entiteiten treden in dat geval op als
doorgeefluik ("mere conduit") en verlenen dus een dienst van de informatiemaatschappij in de
zin van de WDIM 109. In dat opzicht genieten ze het specifieke aansprakelijkheidstelsel van de
WDIM: ze zijn niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie en hebben bovendien geen
enkele algemene toezichtplicht 110. Ze kunnen wel verplicht worden om tijdelijk toezicht uit te
oefenen in een specifiek geval, zoals vermeld in artikel 21, §1, lid 2 van de WDIM.

II.4.b DE VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN HET GEMEEN RECHT
Zoals hierboven vermeld, vallen werkgevers die hun werknemers toegang tot internet
aanbieden niet binnen het toepassingsgebied van de WDIM en wordt hun aansprakelijkheid
geregeld door het gemeen recht (zie verder punt III.2). In de zin van het gemeen recht zou de
werkgever mogelijk alle nodige maatregelen opgelegd kunnen krijgen, met inbegrip van
tijdelijke maatregelen om het internetgebruik van zijn werknemers te controleren en te
filteren.

II.4.c DE VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING
DE MEDEWERKINGSPLICHT
Het Wetboek van strafvordering voorziet in de mogelijkheid om de medewerking te vorderen
van "operatoren van een elektronisch communicatienetwerk" en "verstrekkers van een
elektronische communicatiedienst" 111.
Het Hof van Cassatie stelt dat op grond van het algemene principe van de conceptuele
autonomie van het strafrecht, die medewerkingsplicht een toepassingsgebied ratione personae
heeft dat uitgebreider is dan dat van de bewaarplicht in de zin van de WEC (waarvan sprake in
bovenstaand punt II.2) 112 en dientengevolge in principe ook van toepassing is op de werkgever
die zijn werknemers toegang tot het internet aanbiedt. In de zin van die medewerkingsplicht
zou de werkgever opgedragen kunnen worden om informatie door te geven en/of maatregelen
te treffen met betrekking tot de internettoegang binnen zijn bedrijf.
De onderneming wordt geacht om in de mate van het mogelijke haar medewerking te
verlenen. Die plicht impliceert niet dat de onderneming een proactief filter- of logsysteem
moet installeren.

109 Artikel 18 van de WDIM stelt het volgende:
"HOOFDSTUK VI - Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden.
Afdeling 1. - "Mere conduit" (doorgeefluik).
Art. 18. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven via een communicatienetwerk van door
een afnemer van de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk, als aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:
1° het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;
2° de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd;
3° de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.
Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van het eerste lid omvatten de automatische,
tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het
communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is".
110 "Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 18, 19 en 20 bedoelde diensten hebben de dienstverleners geen
algemene verplichting om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of
omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden".
111 Meer bepaald artikelen 46bis, § 2, 88bis, § 2 en 90quater, § 2 van het WSV.
112 Zelfs al vermeldt het verslag aan de Koning dat "wat deze definitie betreft rekening dient gehouden te worden met artikel 2
van de wet betreffende de elektronische communicatie, dat de begrippen [...] "elektronische communicatiedienst" definieert".
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WERKGEVERS DIE HUN WERKNEMERS, BEZOEKERS OF KLANTEN TOEGANG TOT INTERNET AANBIEDEN
KUNNEN VERPLICHT WORDEN OM , IN DE MATE VAN HUN MOGELIJKHEDEN, HUN MEDEWERKING TE
VERLENEN AAN DE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN.

DNS- BLOKKERING
Op basis van het Wetboek van strafvordering heeft de procureur des Konings de macht om een
aanbieder van internettoegangsdiensten te verplichten de toegang tot een illegale website te
blokkeren 113. In theorie kan een dergelijk bevel (ook wel "DNS blocking" genoemd) opgelegd
worden aan elke aanbieder van internettoegangsdiensten. In de praktijk stellen we echter vast
dat dergelijke bevelen enkel opgelegd worden aan aanbieders van openbare
internettoegangsdiensten, en niet aan werkgevers.

II.4.d DE VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT
Op grond van artikel XVII.14 van het Wetboek van economisch recht, kan een burgerlijke
rechter de staking bevelen van elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (behalve een
inbreuk op een octrooirecht).
Dat artikel laat toe een stakingsbevel te richten aan elke tussenpersoon wiens de diensten
gebruikt worden om de inbreuk te plegen (ook al is deze partij niet diegene die de inbreuk
pleegt).
Een werkgever zou met andere woorden bevolen kunnen worden om zijn werkzaamheden
tijdelijk te staken indien een van zijn werknemers via het bedrijfsnetwerk het auteursrecht
schendt.
In voorkomend geval moeten de stakingmaatregelen voldoen aan bepaalde voorwaarden:
► De maatregelen moeten betrekking hebben op een bestaande inbreuk of een
vergrijp dat zich dreigt te herhalen. Bij ontstentenis heeft het bevel tot staking
geen voorwerp 114.
► De opgelegde maatregelen moeten heel nauwkeurig beschreven worden, om
ondubbelzinnigheid op het vlak van materiële omvang te vermijden 115.
► De opgelegde maatregelen moeten evenredig zijn, in het bijzonder ten aanzien van
de bestemmeling 116.

113 Artikel 39bis van het WSV stelt het volgende:
"[…] § 3. Hij wendt bovendien de passende technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens in het
informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het
informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.
Indien de gegevens het voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig
zijn met de openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens
die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, wendt de procureur des Konings of de arbeidsauditeur
alle passende technische middelen aan om deze gegevens ontoegankelijk te maken […]".
114 D. KAESMACHER, Rép. Not., t. II, "Les biens", Boek 5, uitg. 2013, Intellectuele rechten, nr. 799, p. 699, citaat uit Cass.,
17 juni 2005.
115 D. KAESMACHER, Rép. Not., t.II: "Les biens", Boek 5, uitg. 2013: Intellectuele rechten.
116 D. KAESMACHER, Rép. Not., t.II: "Les biens", Boek 5, uitg. 2013: Intellectuele rechten.
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III. INTERNETGEBRUIK NIET CONTROLEREN: DE RISICO'S
III.1 HET RISICO OP RAADPLEGING VAN ILLEGALE WEBSITES
Het gebrek aan controle op zijn internetgebruik geeft een gebruiker de mogelijkheid om
illegale websites te raadplegen.
Die websites kunnen illegaal zijn omwille van hun inhoud of op grond van de producten en
diensten die ze aanbieden.
Websites kunnen als onwettig worden beschouwd als ze de volgende inhoud bevatten:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

kinderpornografie 117;
zedenschennis 118;
reclame voor vruchtafdrijving 119;
terroristische dreigingen 120;
inhoud die racistisch 121 is, aanzet tot discriminatie 122 of revisionistisch 123 is;
pesterij (op de werkvloer) 124, laster en eerroof 125;
vervalsing van auteursrechten, merkrechten en octrooien 126;
illegale reclame voor geneesmiddelen 127;
illegale tabaksreclame 128;
illegale huwelijksbemiddeling 129
enz.

117 Artikel 383bis van het Strafwetboek.
118 Artikelen 383 e.v. van het Strafwetboek.
119 Artikel 383 van het Strafwetboek.
120 Artikelen 137 e.v. van het Strafwetboek.
121 Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
122 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie; wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen mannen en vrouwen.
123 Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide
die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.
124 Artikel 442bis van het Strafwetboek en wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
125 Artikelen 443 e.v. van het Strafwetboek.
126. Boek XI en XV van het Wetboek van economisch recht
127 Koninklijk Besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk
gebruik.
128 Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere producten.
129 Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren.
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Websites kunnen ook als illegaal worden beschouwd omwille van de producten of diensten die
ze aanbieden:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

voorwerpen van pedofiele aard 130;
organen en producten van het menselijk lichaam 131;
koppelarij 132;
mensenhandel 133;
vuurwapens en explosieven 134;
illegale geneesmiddelen 135 of geneesmiddelen zonder voorschrift 136;
drugs 137;
alcoholhoudende dranken voor minderjarigen onder de zestien jaar of sterke
dranken voor minderjarigen onder de achttien jaar 138;
tabak aan minderjarigen onder de zestien jaar 139;
instrumenten of software om in te breken op een informaticasysteem 140;
afluisterapparatuur 141;
diensten die het mogelijk maken om doeltreffende technische voorzieningen
voor de bescherming van werken te omzeilen 142;
loterijen zonder toestemming, met uitzondering van de Nationale Loterij 143;
kansspelen zonder licentie van de kansspelcommissie 144;
sportweddenschappen zonder licentie 145;
enz.

130 Artikel 383bis van het Strafwetboek.
131 Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.
132 Artikelen 379 en 380 van het Strafwetboek.
133 Artikelen 77 e.v. van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen.
134 Artikel 23 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
135 Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
136 Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende de onderrichtingen voor apothekers.
137 Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.
138 Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere producten.
139 Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere producten.
140 Artikelen 550 bis e.v. van het Strafwetboek.
141 Artikel 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
142 Artikel 79bis van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
143 Artikelen 301 bis e.v. van het Strafwetboek.
144 Artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van
de spelers.
145 Wet van 26 juni 1963 op de sportweddenschappen.
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III.2 HET RISICO OM EEN WERKNEMER NIET TE KUNNEN BESTRAFFEN
Omdat ze de verschillende normen uiteengezet onder punt A.1 niet hadden gerespecteerd,
zagen sommige werkgevers het bewijs dat ze hadden vergaard om een ontslag om dringende
reden te rechtvaardigen, ongeldig verklaard. In sommige andere gevallen weigerden hoven en
rechtbanken om het ontslag om dringende reden te aanvaarden omdat de werkgever het had
verzuimd de gedragslijnen op het vlak van internetgebruik duidelijk te omschrijven 146 of omdat
hij tijdig had gereageerd op de onproductiviteit van een werknemer zonder hem te hebben
gecontroleerd 147.
Dergelijke gevolgen wijzen erop dat de werkgever het internetverkeer van zijn werknemers
moet kunnen controleren, en dat binnen de aanvaardbare grenzen ten opzichte van de
wettelijke bepalingen van de persoonlijke levenssfeer, zoals CAO nr. 81.
Het naleven van die regels houdt enerzijds in dat de werknemers duidelijke gedragsregels
moeten krijgen voor het gebruik van het computermateriaal dat hen ter beschikking wordt
gesteld, en anderzijds dat er een technische oplossing moet geïnstalleerd worden om de
bezochte websites daadwerkelijk te filteren.
Het uitblijven van dergelijke voorzieningen kan voor een bedrijf aanzienlijke kosten met zich
meebrengen, omdat de werknemer zijn computer dan in principe zonder beperking mag
gebruiken voor privédoeleinden, omdat dat gebruik doorgaans gebeurt tijdens de werkuren en
omdat het privégebruik het imago en de goede naam van het bedrijf zou kunnen schaden 148.

III.3 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER EN AFGELEIDE RISICO'S
Door werknemers toegang te geven tot het internet op de werkvloer, kunnen zij dat internet
niet enkel gebruiken los van hun professionele activiteit, door bijvoorbeeld websites buiten de
beroepssfeer te raadplegen, maar ook het op een onwettige manier aanwenden in de
uitoefening van hun functie, bijvoorbeeld door illegaal gegevens te downloaden.
Dergelijk gebruik kan in sommige gevallen onjuist zijn en schade berokkenen aan derden, zoals
schade aan hun goede naam, schending van hun privacy, schending van auteursrechten,
digitale piraterij of spionage, verspreiding van vertrouwelijke gegevens...
In dergelijke gevallen kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden, samen met de
werknemer die het vergrijp pleegt.

146 Zie ook: Arbeidsrechtbank van Hasselt (1e k.), 21 oktober 2002, Kron. A.R. 2003, p. 197. ; Arbeidshof Brussel, 7 maart 2003,
Ors. 2003, p. 25; Eur. Hof R.M. (4e sect.) nr. 62617/00, 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk), http://www.echr.coe.int.
147 Arbeidsrechtbank van Brussel, 2 mei 2000, Computerr. 2001, p. 26; Arbeidshof van Brussel (3de k.), 8 april 2003, Chron.
D.S. 2005, boek 4, p. 208; Arbeidshof Brussel, 9 augustus 2011, Chron. D.S. 2012, p. 468.
148 M. GOLDFAYS et L. VAN MOORSEL, Motif grave et consultation de sites pornographiques, Orientations 2003, p. 10 e.v.
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III.3.a B URGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wat de aansprakelijkheid van de werkgever betreft, moet er een onderscheid gemaakt worden
tussen artikel 1382 en artikel 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

VOLGENS ARTIKEL 1382 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
Op basis van het Burgerlijk Wetboek 149 kan de werkgever rechtstreeks persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden voor fouten die hij zelf begaan zou hebben, zoals het nalaten van
de nodige voorzorgen bijvoorbeeld 150.
Het betreft de rechtstreekse persoonlijke aansprakelijkheid van de werkgever, met name de
rechtspersoon of fysieke persoon die de arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft
gesloten en die het (leidinggevende en toezichthoudende) gezag bekleedt. Opdat de
zogeheten buitencontractuele aansprakelijkheid van de werkgever van toepassing is, moeten
de volgende drie elementen aanwezig zijn:
1) een fout,
2) schade aangevoerd door een derde partij en,
3) een oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.
De vereiste fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek beoogde in oorsprong de
schending van een wettelijke of regelgevende bepaling 151. Zoals we eerder al zagen, bestaat er
geen wettelijke of regelgevende bepaling die de werkgevers verplicht om het internetgebruik
van hun werknemers te controleren. Dientengevolge kan dat soort schending in de strikte zin
van het woord niet bestaan.
Het begrip buitencontractuele fout daarentegen, zoals gebruikt door het Hof van Cassatie, gaat
om de schending van een norm van "goed gedrag" of een fout wegens onvoorzichtigheid 152.
Het gaat met andere woorden om een verkeerd optreden dat beoordeeld wordt naar de
maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde omstandigheden
verkeert. Dergelijke fout vereist bovendien de voorspelbaarheid van de schade, die stelt dat
een persoon aansprakelijk is indien hij kon voorzien dat die vorm van schade mogelijk was en
niet de nodige maatregelen heeft getroffen om ze te voorkomen 153. Anders gezegd, het
criterium gebruikt om de fout bij de werkgever te leggen, zou erin bestaan vast te stellen dat
elke voorzichtige werkgever instrumenten instelt om schadelijke handelingen van zijn
personeel te voorkomen.
Wat de voornoemde geldende principes betreft, kan een werkgever met andere woorden
aansprakelijk gesteld worden indien hij het verzuimd heeft om maatregelen te treffen die
moeten voorkomen dat derden of hemzelf schade wordt berokkend. Dat principe werd ook
149 Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gaat als volgt:
"Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is
ontstaan, deze te vergoeden".
Artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek gaat als volgt:
"Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of
door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt".
150 In de Belgische rechtspraak vinden we evenwel nergens een voorbeeld terug. In Frankrijk wel: hof van beroep van Parijs,
14de kamer - Afdeling B, arrest van 4 februari 2005,
http://www.globenet.org/IMG/pdf/BNP_PARIBAS_cour_d_appel_de_Paris_pages_recopie_main_surlignee_A_METTRE_DANS_L
E _RESERVOIR.pdf ; F. ROBERT, “Utilisation par le travailleur des nouvelles technologies mises à sa disposition ou la
responsabilité de l’employeur face à celle du travailleur”, Orientations, 2013, p. 18 e.v.
151 Cass., 10 april 1970, Pas.,1970, I, p. 682.
152 Cass., 13 mei 1982, J.T., 1982, p. 772.
153 Cass., 13 juni 1978, Pas., 1978, I, p. 1169.
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toegepast door het hof van beroep van Gent dat stelde dat een werkgever zijn bedrijf zodanig
moet organiseren dat illegaal gebruik van een programma onmogelijk gemaakt wordt. Omdat
de firma in kwestie dat niet had gedaan, werd ze dan ook aansprakelijk gesteld voor de
berokkende schade op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 154.
Omdat controlemaatregelen vaak ontoereikend zijn om misbruik tegen te gaan, grijpt men
steeds vaker terug naar technische maatregelen om schade te voorkomen 155. Het gaat er dus
niet enkel om het internetgebruik aan banden te leggen en op dat vlak een company policy in
te stellen, maar ook om technische procedés aan te wenden zoals filtering en logging van de
toegang tot bepaalde websites of bepaalde elektronische adressen,...
Die mening wordt gedeeld door de Privacycommissie en verder uitgewerkt in aanbeveling
nr. 8/2012 van 2 mei 2012 inzake cybersurveillance (zie p. 21) 156. De Privacycommissie is in dat
opzicht voorstander van specifieke software.
DE WERKGEVER KAN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD BIJ NALATIGHEID OF
ONVOORZICHTIGHEID WAT HET INTERNETGEBRUIK DOOR ZIJN WERKNEMERS BETREFT.

VOLGENS ARTIKEL 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan de werkgever ook burgerlijk aansprakelijk gesteld
worden als gevolg van feiten die zijn werknemers gepleegd hebben in de uitoefening van hun
functie.
Derden die het slachtoffer worden van ongeoorloofd gedrag door een werknemer,
bijvoorbeeld via een internetverbinding die zijn werkgever ter beschikking stelt, kunnen
inderdaad de werkgever aansprakelijk stellen 157. Om die burgerlijke aansprakelijkheid voor
andermans daden te doen gelden, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan, met name:
1) De aanwezigheid van een hiërarchische band tussen de aansteller en de aangestelde:
die band bestaat in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten tussen
werknemer en werkgever;
2) De aangestelde moet een fout hebben begaan in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek (hierboven geciteerd): de lichtste fout is voldoende;
3) De fout moet door de aangestelde begaan zijn tijdens de uitoefening van zijn functie.
De vereiste die stelt dat het moet gaan om schade veroorzaakt bij de uitoefening van zijn
taken als werknemer wordt door de rechtspraak heel breed geïnterpreteerd. Het volstaat dat
het feit dat de aanleiding vormt van de schade gepleegd werd tijdens het uitoefenen van de
functie en dat er een verband tussen beide bestaat, zelfs al is dat verband indirect en

154 Hof van Beroep Gent, 19 januari 2009, AM 2009, boek 4, p. 384, noot.
155 F. ROBERT, op. cit., p. 26 e.v.
156 CBPL: Aanbeveling nr. 8/2012 van 2 mei 2012.
157 Artikel 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek gaat als volgt:
"Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke
veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.
(…)
De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening
waartoe zij hen gebezigd hebben. (…)".
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occasioneel 158. Het feit dat de aangestelde de daad heeft gepleegd op de werkvloer en tijdens
de normale werkuren, wordt doorgaans als voldoende geacht.
Het speelt weinig rol of de betwistbare daad rechtstreeks voortvloeit uit de taken die de
werknemer zijn toevertrouwd, aangezien het volstaat dat hij die daad heeft gepleegd terwijl
hij zijn functie uitoefende. Die brede interpretatie impliceert dat die laatste voorwaarde
doorgaans niet ter discussie gesteld kan worden als de werknemer de fout heeft begaan met
het computermateriaal dat de werkgever hem ter beschikking heeft gesteld 159.
In dezelfde lijn kan misbruik van functie enkel geldig worden ingeroepen door de werkgever
om zich te ontheffen van zijn aansprakelijkheid als gevolg van een fout begaan door een van
zijn werknemers. Een ontheffing van aansprakelijkheid is enkel mogelijk indien tegelijk aan de
volgende drie voorwaarden is voldaan 160:
► De werknemer heeft een formeel verbod overtreden;
► De werknemer heeft in zijn eigen belang of dat van een derde gehandeld, maar niet in
het belang van zijn werkgever;
► De werknemer heeft gehandeld buiten de functies waarvoor hij in dienst werd
genomen.
Zoals reeds aangegeven, is het voor een werkgever evenwel enorm moeilijk om die laatste
voorwaarde aan te tonen. Dat zou immers moeten inhouden dat zijn aangestelde niet enkel
buiten zijn functies heeft gehandeld, maar ook zonder toestemming en voor doeleinden
vreemd aan de hem toegewezen taken. Als een werknemer bijvoorbeeld misbruik van functie
pleegt door op illegale wijze software te downloaden en zo de internetpolicy van het bedrijf
met de voeten treedt, dan handelt hij ongetwijfeld zonder toelating en met doeleinden voor
ogen die vreemd zijn aan de hem toegewezen activiteiten, maar dan zal hij niettemin het
grootste deel van de tijd handelen binnen het kader van de functies waarvoor hij in dienst
werd genomen.
Als de werkgever echter aansprakelijk gesteld wordt voor de schade berokkend aan derden en
die schade moet vergoeden, dan zal hij in tweede instantie eventueel verhaal kunnen halen op
zijn werknemer. In dat geval is hij evenwel gebonden aan de beperking van de
aansprakelijkheid van de werknemer, in de zin van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten (zie hieronder).
Zo heeft een eerder vermeld arrest van het hof van beroep de werkgever niet enkel
aansprakelijk gesteld op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook op basis
van artikel 1384 van datzelfde wetboek, voor de schade die zijn aangestelde berokkend had
door een illegale versie van een computerprogramma te downloaden 161.

158 M. MARCHETTI, “Utilisation de l’outil informatique par les travailleurs dans l’exécution de leur contrat de travail: questions
de responsabilité civile”, in X., Le droit du travail à l’ère numérique. Les technologies de l’information et de la communication
dans les relations de travail, Anthemis, 2011, p. 181.
159 C. VAN OLMEN en S. BALTAZAR, “L’utilisation de l’internet et des courriels dans le cadre du contrat de travail: l’employeur
face à ses responsabilités”, Cah. Jur. 2013, afl. 2, p. 46-54.
160 Cass. 26 oktober 1989, R.C.J.B., 1992, p. 216, noot C. Dalcq.
161 Hof van beroep Gent, 19 januari 2009, AM 2009, boek 4, p. 384, noot.
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Gezien die aansprakelijkheid zonder fout en het risico dat ze voor de werkgever inhoudt, is het
instellen van voorzieningen om het internetgebruik van zijn werknemers te controleren en te
filteren zeker nodig.
Opnieuw moeten we er hier op wijzen dat er voor deze materie nog niet veel gevallen uit de
rechtspraak bestaan waarbij de werkgever aansprakelijk werd gesteld. Het steeds intensievere
gebruik van nieuwe technologieën in arbeidsrelaties zal op dat vlak in de toekomst evenwel
zeker tot meer geschillen leiden.
De machtige Belgische piraterijwaakhond BAF (Belgian Anti-piracy Federation), die al
internetproviders heeft aangeklaagd, wijst de bedrijfswereld duidelijk op zijn voornemens
(meer bepaald via de website www.anti-piracy.be):
"Binnen bedrijven wordt steeds vaker auteursrechtelijk beschermd materiaal illegaal
gedownload, maar zonder toestemming en/of vergoeding van de rechthebbenden is
dat strafbaar. Vele bedrijfsleiders zijn niet op de hoogte van wat er op dat vlak
gebeurt binnen hun organisatie. Nochtans zijn ze juridisch aansprakelijk".
De Privacycommissie op haar beurt vat in haar aanbevelingen (van augustus 2012) het recht op
controle op het internetgebruik samen:
"Wanneer een werknemer schade berokkent aan derden door het informaticasysteem
te misbruiken, dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor die schade.
In dat opzicht is een zeker controlerecht voor de werkgever dus onontbeerlijk".
O P BURGERRECHTELIJK VLAK BESTAAT ER EEN AANZIENLIJK RISICO DAT EEN WERKGEVER
AANSPRAKELIJK GESTELD WORDT VOOR FEITEN GEPLEEGD DOOR ZIJN WERKNEMERS . VOOR EEN
WERKGEVER IS HET NIET EVIDENT OM ZICH SUCCESVOL TE VERHALEN OP DE WERKNEMERS DIE IN FOUT
ZIJN.

III.3.b STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Voor bepaalde feiten gepleegd met informaticamateriaal kan de werkgever ook aansprakelijk
worden gesteld 162.
Dat houdt in dat een inbreuk daadwerkelijk is gepleegd, wat dan weer impliceert dat het
materiële element en het morele element van de inbreuk zijn aangetoond.
Wat dat morele element betreft, moet voor de rechtspersoon de intentie kunnen worden
aangetoond. Dat intentionele element kan worden afgeleid uit de loutere nalatigheid van de
rechtspersoon, bijvoorbeeld in geval van een gebrekkige interne organisatie of wanneer
ontoereikende veiligheidsmaatregelen of budgetbeperkingen aan de basis lagen van de
inbreuk 163.
162 Artikel 5 van het Strafwetboek stelt immers dat "een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die
hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar
blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.
Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde
natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden
veroordeeld."

Belgisch juridisch witboek Olfeo, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor Altius - Page 47

Als de controle van de samenstellende delen positief is, dan zal de strafrechter de
toerekenbaarheid van de inbreuk onderzoeken of anders gezegd het verband tussen de
gepleegde inbreuk en degene aan wie de geschonden verplichting was opgelegd.
Bij wijze van voorbeeld kunnen we de volgende inbreuken aanhalen als gevallen waarbij een
verband zou kunnen bestaan met misbruik van nieuwe technologieën 164:
► Geweld en pesterij, op basis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers;
► Laster en eerroof, op basis van artikelen 443 e.v. van het Strafwetboek;
► Computercriminaliteit op basis van de wet van 28 november 2000 die een titel heeft
toegevoegd
aan
het
Strafwetboek
waarin
specifieke
computeren
telecommunicatiemisdrijven strafbaar worden gesteld. De wet omvat hoofdstukken
met betrekking tot valsheid in informatica (art. 210 bis van het Strafwetboek),
informaticabedrog (art. 504 quater van het Strafwetboek) en de ongeoorloofde
toegang tot systemen en de sabotage van computergegevens (art. 550 bis van het
Strafwetboek).
De rechtspraak ter zake is nagenoeg onbestaande. Gevallen van strafrechtelijke rechtspraak
inzake veiligheid en gezondheid van de werknemers zouden evenwel de genomen beslissingen
wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgevers kunnen beïnvloeden. Uit
die rechtspraak onthouden we dat een gebrekkige interne organisatie of ontoereikende
veiligheidsmaatregelen 165 kunnen leiden tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon.
Bijgevolg is het niet ondenkbaar dat rechtbanken ook straffen opleggen aan werkgevers die
hun werknemers de persoonsgegevens van klanten laten gebruiken binnen een beperkt
beveiligd computersysteem, of hen programma's laten installeren op de bedrijfscomputers
zonder na te gaan of ze wel over een licentie voor dat programma beschikken.
DE WERKGEVER KAN STRAFRECHTELIJK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN INDIEN ZIJN INTERNE
ORGANISATIE TEKORTKOMINGEN VERTOONT OF WANNEER DE GETROFFEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
ONTOEREIKEND BLIJKEN.

III.4 VERHAALRECHT VAN DE WERKGEVER TEN AANZIEN VAN ZIJN
WERKNEMER
De werkgever die aansprakelijk gesteld wordt op basis van artikel 1384, lid 3 van het Burgerlijk
Wetboek, heeft het recht om verhaal te halen op zijn werknemer nadat de benadeelde derde
partij is vergoed. Die laatste kan zijn actie overigens ook tegen de werkgever en de werknemer
richten 166.
163 Op basis van de voorbereidende werken zou men dat intentionele element voor een rechtspersoon kunnen aantonen:
"hetzij dat het misdrijf voortkomt uit een opzettelijke beslissing genomen binnen de rechtspersoon, hetzij dat er een
nalatigheid is op het niveau van de rechtspersoon die in causaal verband staat met het misdrijf. Men beoogt bijvoorbeeld de
hypothese waar een gebrekkige interne organisatie van de rechtspersoon, onvoldoende veiligheidsmaatregelen of onredelijke
budgettaire beperkingen de voorwaarden gecreëerd hebben die het misdrijf mogelijk hebben gemaakt." - Senaat, Parl. Doc.,
Zitting 1998-1999, verslag opgesteld namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat, 10 maart 1999, 1-1217/6, p.9.
164 P. DEGOUIS en S. van WASSENHOVE, “Nouvelles technologies et leur impact sur le droit du travail", UGA, 2010, pp. 160 e.v.
165 Corr. Luik, 20 september 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1392 (zaak Précot).
166 C. VAN OLMEN en S. BALTAZAR, op. cit., p.48.

Belgisch juridisch witboek Olfeo, opgesteld in samenwerking met advocatenkantoor Altius - Page 48

De werknemer geniet evenwel quasi-immuniteit tegen aansprakelijkheid, zoals voorzien in
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978.
Die bepaling stelt dat de werknemer ten aanzien van zijn werkgever enkel aansprakelijk
gesteld kan worden voor bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld:
► Bedrog is een opzettelijke inbreuk van de werknemer, gekenmerkt door zijn kwade
trouw 167;
► Zware schuld is een onopzettelijke fout die evenwel te grof en te overdreven is om
door de vingers te zien. Ze kan voortvloeien uit een ernstige daad begaan door de
werknemer of uit ernstige nalatigheid ten opzichte van het gedrag van een normaal
voorzichtig persoon.
► Bij gewoonlijk voorkomende lichte schuld is er herhaling in het spel.
Er moet ook schade berokkend zijn aan de werkgever of aan een derde partij als gevolg van
een fout (bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte schuld) begaan bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Tot slot moet er ook een oorzakelijk verband kunnen
worden aangetoond tussen de schade en de fout.
Wat de zware schuld van de werknemer betreft, zijn er al heel wat besluiten bekend, maar in
andere materies dan het gebruik van internet (bijvoorbeeld op het vlak van wegverkeer,
pers ...) 168. We ontwaren een zekere analogie met de talrijke beslissingen genomen op het vlak
van dringende reden, en dat hoewel beide begrippen niet noodzakelijk equivalent zijn. Op
basis van die beslissingen zouden we de lijn kunnen doortrekken en in de volgende gevallen
van zware schuld kunnen spreken:
► een bediende die een computervirus verspreidt op het informaticasysteem van zijn
werkgever 169;
► een werknemer die in een computerprogramma gaat om er data te wijzigen 170;
► een werknemer die websites voor prostitutiediensten publiceert en promoot 171.
In die omstandigheden zou de beheerder van die informatiesystemen aansprakelijk gesteld
kunnen worden.
We hebben er reeds op gewezen hoe belangrijk het is dat een werkgever een bedrijfspolicy
voor internetgebruik heeft. Het loutere bestaan van een dergelijke policy is in principe niet
voldoende om de werknemer aansprakelijk te stellen in de zin van artikel 18 van de wet van
3 juli 1978, in die zin dat de beoordeling van bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende
lichte schuld moet gebeuren naargelang de omstandigheden eigen aan de oorzaak. Niettemin
en op voorwaarde dat de aandacht van de werknemer is gevestigd op bepaalde laakbare daden
of gedragingen, zal een zware fout bij overtreding van die regels gemakkelijker aan te tonen
zijn 172.

167 R. MARCHETTI, op. cit., p. 177 e.v.
168 R. MARCHETTI, op. cit., p. 177 e.v.
169 Arbeidshof Luik, 20 maart 2006, R.R.D., 2006, p.89, noot K. Rosier en S. Gilson, Chron. D.S. 2007, p. 423.
170 Arbeidshof Brussel, 11 oktober 1989, Chron.D.S., 1992, p. 170; Arbeidshof Luik, 25 oktober 1990, J.T., 1991, p. 158.
171 A.H., 28 november 2006, Kron.A.R., 2009, p.32.
172 M. LAUVAUX, V. SIMON en D. STAS DE RICHELLE, "La criminalité au travail", Kluwer, 2007, p. 178.
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Als een werknemer herhaaldelijk urenlang zit te surfen op websites die niets te maken hebben
met zijn functie, dan is dat een aanleiding om zijn fout niet als zware schuld te beschouwen,
maar wel als gewoonlijk voorkomende lichte schuld. Hetzelfde geldt wanneer een werknemer
herhaaldelijk private e-mails verstuurt vanop het werk, dat terwijl de bedrijfspolicy verbiedt
om internet en e-mail te gebruiken voor privédoeleinden. In dergelijk geval zijn "eenvoudige
inbreuken" op zich al een fout. Als de werkgever daarentegen toelaat om het internet en de
elektronische mailbox te gebruiken voor privédoeleinden, dan moet ook het buitensporige en
herhaaldelijke karakter van het gebruik worden vastgesteld om te kunnen spreken van een
gewoonlijk voorkomende lichte schuld.
Zo oordeelde men dat in het geval van een werknemer die het gros van zijn werktijd
privéberichten zat te verzenden via zijn computer, er geen sprake kon zijn van een dringende
reden, maar hij werd wel aansprakelijk gesteld 173.
In eerste instantie werd de dringende reden niet erkend, maar was de rechtbank wel van
mening dat het gedrag van de werknemer op zijn minst een lichte fout inhield en dat het
wekenlange aanhouden van dat gedrag de gewoonlijk voorkomende aard vormde in de zin van
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978. De rechter oordeelde evenwel dat het bedrijf mee schuld
had aan de schade, aangezien elke vorm van controle op de productiviteit van de werknemer
nog maandenlang uitbleef. Het bestaan van een gewoonlijk voorkomende lichte fout werd in
beroep bevestigd door het arbeidshof van Brussel op 22 november 2005 174, al weigerde die wel
om de werkgever enige vorm van schadevergoeding toe te kennen.
De rechtspraak op dit vlak dreigt te evolueren en het aantal aansprakelijkheidszaken voor de
gerechten de hoogte in te jagen. Opnieuw zijn het bestaan van een intern bedrijfsreglement
voor e-mail- en internetgebruik of het installeren van een technisch controlesysteem
(filtering/logging) elementen die in overweging genomen kunnen worden om te beoordelen of
er al dan niet sprake is van een fout van de werknemer, voor zover die laatste door zijn
werkgever behoorlijk werd ingelicht over de verboden handelingen op dat vlak.
EEN WERKNEMER DIE IN DE FOUT GAAT, KAN ENKEL BURGERLIJK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN
BINNEN DE STRIKTE GRENZEN VAN ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 3 JULI 1978.

173 Arbeidsrechtbank Brussel (24e k.), 2 mei 2000, Juristenkrant, boek 20, p.1.
174 Arbeidshof Brussel, 22 november 2005, J.T.T. 2006, p. 218.
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IV.

HET INSTALLEREN VAN EEN SYSTEEM VOOR FILTERING
EN/OF LOGGING, MET NALEVING VAN HET RECHT OP
GEGEVENSBESCHERMING EN VAN HET ARBEIDSRECHT

IV.1 EEN OPLOSSING KIEZEN
Een geschikt filter- en logsysteem moet:
► Een keuze mogelijk maken uit de categorieën die overeenstemmen met het
strafrecht van het land, ingedeeld in functie van de interesses van de gebruikers;
► Een hoge herkenningsgraad verzekeren (vermogen om de gevraagde websites te
herkennen);
► Een goede klasseerkwaliteit waarborgen (keuze van de juiste categorie).

IV.1.a DE JUISTE CATEGORIEËN KIEZEN
Een bedrijf moet er zeker van kunnen zijn dat de ingestelde filteroplossing de mogelijkheid
biedt om zich in te dekken conform het strafrecht dat van toepassing is in het (de) land(en)
waar het toegang biedt tot internet. In dat opzicht moet de filteroplossing het mogelijk maken
om heel nauwkeurig illegale websites en protocollen te blokkeren. In dezelfde zin is het
onontbeerlijk dat het systeem de extraprofessionele interesses van de internetgebruikers kent,
om het uitwerken van een doeltreffende filterpolicy te vergemakkelijken.

IV.1.b HET BELANG VAN DE HERKENNINGSGRAAD
De kwaliteit van een filteroplossing kan grotendeels gemeten worden aan de kwaliteit van haar
databanken.
Het internet telt wereldwijd zo'n 600 miljoen websites. Het werd al heel snel duidelijk dat de
omvang van een databank niet beschouwd kan worden als bevredigend kwaliteitscriterium. Als
de gekozen URL's immers niet overeenstemmen met het internetgebruik van de organisatie,
dan is die databank niet relevant, hoe groot ze ook is. De herkenningsgraad is de zwakste
indicator om de doeltreffendheid van een filtersysteem te meten.
In de grote Amerikaanse oplossingen zijn enorm uitgebreide databanken geïntegreerd, die
echter de meest bezochte websites van de wereld bevatten, waaronder een heel groot aandeel
Angelsaksische websites. Wat de Belgische markt betreft, worden Franstalige websites zoals
"dhnet.be" of Nederlandstalige websites zoals "hln.be" opgenomen, maar niet noodzakelijk
websites met een lokaler publiek, zoals pornografische pagina's op Belgische blogplatformen.

IV.1.c DE KLASSEERKWALITEIT : DE WEBSITES GEKLASSEERD ONDER DE JUISTE
FILTERCATEGORIE IN FUNCTIE VAN DE BELGISCHE WETGEVING
Het derde evaluatiecriterium is de klasseerkwaliteit. Automatische analyses op basis van
trefwoorden of kunstmatige intelligentie leiden te vaak tot foutieve beoordelingen, met
"overfiltering" en dus ook ontevredenheid bij de gebruikers tot gevolg.
Het gekozen hulpmiddel moet afgestemd zijn op de eigen behoefte, voldoen aan de wettelijke
verplichtingen en niet-discriminerende gegevens verzamelen. Het is van belang dat de uitgever
de websites juist indeelt, anders gezegd dat ze worden ondergebracht bij de categorie waar ze
het dichtst bij aanleunen. Verschillende pagina's van eenzelfde website kunnen overigens in
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verschillende categorieën worden ondergebracht (bijvoorbeeld: portaalwebsites vallen gezien
hun aard onder verschillende categorieën).
Om te kunnen beoordelen of een website meer tot de ene dan tot de andere categorie
behoort, is er nood aan:
► Een menselijke analyse (we hebben gemerkt dat kunstmatige intelligentie op
sommige vlakken nog tekortkomt);
► Een waardeoordeel gebaseerd op een cultureel referentiekader dat nauw verwant
is met dat van de gebruikende onderneming.
Dat laatste punt is enorm belangrijk en bevordert ook lokale oplossingen. Amerikaanse
uitgevers zouden bijvoorbeeld vakbonden kunnen onderbrengen bij de categorie
terrorisme/activisme, omdat hun waardeoordeel ze in die categorie plaatst. De impact van
dergelijke klasseerfouten kan in het minst erge geval leiden tot tijdverspilling om bepaalde
websites her in te delen, maar in het slechtste geval ook tot sociale moeilijkheden.

IV.2 DE DOELEINDEN BEPALEN
IV.2.a E ÉN OF MEERDERE DOELEINDEN KIEZEN
Het gaat erom een of meerdere doeleinden te kiezen uit CAO nr. 81. Op andere doeleinden
mag men geen controle uitoefenen. De families met websitecategorieën opgenomen in de
Olfeo-classificatietabel stemmen overeen met de verschillende doeleinden van CAO nr. 81:
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.
Dat doeleinde stemt overeen met de mogelijkheid om sites te filteren die bij Olfeo
behoren tot de familie "STRAFRECHTELIJK RISICO".
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.
Dat doeleinde stemt overeen met de mogelijkheid om sites te filteren die bij Olfeo
behoren tot de familie "VERTROUWELIJK".
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.
Dat doeleinde stemt overeen met de mogelijkheid om sites te filteren die bij Olfeo
behoren tot de families "BANDBREEDTE" en "VEILIGHEIDSRISICO".
4. Het te goeder trouw naleven van de in de onderneming geldende beginselen en
regels voor het gebruik van onlinetechnologieën.
Dat doeleinde stemt overeen met de mogelijkheid om sites te filteren die bij Olfeo
behoren tot de families "ONTSPANNING EN MAATSCHAPPIJ", "DIENSTEN AAN
PARTICULIEREN" en "VOLWASSENENINHOUD", onder voorbehoud dat de toegang tot
die websites duidelijk verboden wordt in het internetcharter of in het arbeidsreglement
van de onderneming.
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IV.2.b HOE DE DOELEINDEN KIEZEN EN RECHTVAARDIGEN?
Elke onderneming is uiteraard vrij om zijn eigen werkingsregels te bepalen en loopt niet
dezelfde vertrouwelijkheids- of veiligheidsrisico's als een ander bedrijf. Dat gezegd kan het
installeren van een filtersysteem vooraf worden gegaan door een auditfase van een aantal
dagen tot een aantal weken, die de werkgever de mogelijkheid biedt om te controleren of er al
dan niet toegang is tot websites die illegaal zijn volgens de Belgische wetgeving, die een
veiligheidsrisico inhouden voor het informatiesysteem van de onderneming of die strijdig zijn
met het arbeidsreglement of met elke andere richtlijn uitgevaardigd binnen de onderneming.
Op basis van die audit wordt vervolgens beslist welke doeleinden er gekozen worden met het
oog op de uiteindelijke invoering van een filtersysteem.
Vanuit technisch oogpunt beschikken de meeste controle-instrumenten over een dergelijke
"auditoptie", die statistieken en de afwezigheid van blokkering combineert.

IV.3 INFORMEREN
IV.3.a WANNEER INFORMEREN?
Ten laatste drie maanden voor de invoering van het controlesysteem 175.

IV.3.b WELKE INFORMATIE?
Indien het controle-instrument persoonsgegevens verzamelt, dan moet er een document
worden opgesteld om de werknemers collectief en individueel in te lichten over het bestaan
van dat instrument.
De collectieve en individuele voorlichting moet betrekking hebben op de volgende aspecten:
► Het controlebeleid, de voorrechten van werkgever en van het surveillancepersoneel, de
al dan niet permanente aard van de controle;
► Het (de) beoogde doeleinde(n) (zie de eerder vermelde finaliteiten 1 tot 4 uit CAO
nr. 81);
► Het feit of persoonsgegevens al dan niet worden bewaard, de plaats en de duur van de
bewaring;
► Het gebruik van de instrumenten waar de werknemers over beschikken voor de goede
uitvoering van hun werk;
► De rechten, plichten, verplichtingen van de werknemers en de eventuele verboden
inzake het gebruik van de elektronische onlinecommunicatiemiddelen van de
onderneming;
► De sancties vastgelegd in het arbeidsreglement bij schending van de regels.

175 CAO nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de nationale arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en
collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden en CAO nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de
voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, die voor bedrijven met meer
dan 50 werknemers voorziet dat "wanneer de werkgever heeft besloten over te gaan tot een investering in een nieuwe
technologie en wanneer die investering belangrijke collectieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, de werkorganisatie of
de arbeidsvoorwaarden, dat hij dan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de inplanting van de nieuwe technologie,
eensdeels geschreven informatie verschaffen over de aard van de nieuwe technologie, over de factoren die de invoering ervan
rechtvaardigen alsmede over de aard van de sociale gevolgen en anderdeels met de werknemers-vertegenwoordigers overleg
moet plegen over de sociale gevolgen van de invoering van de nieuwe technologie".
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IV.3.c COLLECTIEVE INFORMATIE
In overeenstemming met CAO nr. 81 en eventueel met de bepalingen van andere toepasbare
collectieve overeenkomsten.
De werkgever licht de Ondernemingsraad in over alle aspecten van de controle. Is er geen
ondernemingsraad, dan licht hij het comité voor preventie en bescherming op het werk in of,
bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, de werknemers
zelf.

IV.3.d I NDIVIDUELE INFORMATIE AAN DE WERKNEMERS
► Wanneer? Op het moment dat een werkgever een controlesysteem installeert, licht hij
de betrokken werknemers in over de aspecten van de controle.
► Op welke drager? De keuze van de informatiedrager wordt overgelaten aan de
werkgever, op voorwaarde dat de informatie effectief, begrijpelijk en bijgewerkt is.
► De gangbare kanalen: algemene instructies, arbeidsreglement, internetpolicy,
vermelding in de individuele arbeidsovereenkomst, gebruiksinstructies verstrekt bij elk
gebruik van het instrument.

IV.4 AANGIFTE VAN DE VERWERKING CONFORM ARTIKEL 52 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 FEBRUARI 2001
► Aan wie? Aan de Privacycommissie, Persstraat 35 - 1000 Brussel.
► Wanneer aangifte doen? De aangifte moet gebeuren voor de verwerking start.
► Waarover gaat het? Het gaat niet om een aanvraag die goedgekeurd moet worden
door de Privacycommissie, maar om een aangifte om de verwerking te melden. Op de
aangifte komen de benaming van de verwerking, de doeleinden ervan, de categorieën
verwerkte gegevens, de gegevens van een verantwoordelijke ten aanzien van wie de
persoon in kwestie zijn rechten kan laten gelden, de getroffen maatregelen om de
uitoefening van die rechten te vergemakkelijken, de bewaringstermijn van de
gegevens, de organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen enz.
► Hoe aangifte doen? De aangifte kan online worden ingediend op de website van de
Privacycommissie (http://www.privacycommission.be) en er moet een bijdrage van
25 euro voor betaald worden.
► Vanaf wanneer mag men filteren? Zodra de Privacycommissie haar formele
bevestiging heeft gegeven dat de aangifte goed ontvangen werd.

IV.5 DE GEPASTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TREFFEN
► Opstellen en implementeren van een veiligheidspolicy; als die al niet bestaat;
► Afsluiten van een contract met een eventuele onderaannemer;
► Voorlichting en training aan de werknemers over de bestaande privacywetgeving;
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IV.6 DE LOGBESTANDEN CONTROLEREN MET NALEVING VAN CAO NR. 81
De principes die nageleefd moeten worden om de logs over het internetverkeer van een
individuele werknemer te controleren, staan hierboven in detail uiteengezet. Hieronder een
schematische weergave van de kernprincipes:

IV.6.a STARTEN MET EEN GLOBALE ANALYSE
De werkgever mag de bestanden met daarin de logs over het internetgebruik van zijn
werknemers analyseren op de algemene databank, anders gezegd zonder persoonlijke
identificatie van het personeel.
Indien de werkgever afwijkingen vaststelt bij een globale analyse, dan moet eerst het
doeleinde van de controle worden vastgesteld om te bepalen of en onder welke
voorwaarden de werkgever een individuele analyse mag doen van probleemlogs.

IV.6.b I NDIEN NODIG OVERGAAN TOT EEN DIRECTE INDIVIDUALISERING (ZONDER
FORMALITEIT)...
Ofwel is de controle (1 van IV2a. pagina 47) bedoeld om onwettige feiten te voorkomen
(kraken van computers, raadplegen van pornografische of pedofiele websites of websites die
aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een bepaalde groep, gemeenschap of de
leden ervan op grond van ras, huidskleur, afkomst, religie of nationale of etnische afstamming
van alle of een deel van die leden), hetzij (2 van IV2a. pagina 47) om de economische belangen
van het bedrijf die van vertrouwelijke aard zijn te beschermen (bv. bestrijden van afbrekende
reclame, schending van zakengeheimen), hetzij om (3 van IV2a. pagina 47) de veiligheid van
de IT-netwerksystemen van de onderneming te beschermen (bv. downloaden van programma's
die virussen bevatten):
 in die gevallen mag de werkgever de problematische logs direct
individualiseren.
Die handeling heeft als doel om een werkgever die tijdens een globale controle een
onregelmatigheid vaststelt de mogelijkheid te bieden om, op basis van de globale gegevens
waarover hij beschikt, de elektronische onlinecommunicatiegegevens onmiddellijk te
individualiseren, zodat hij de identiteit van de persoon (personen) die de onregelmatigheid
heeft (hebben) begaan, kan achterhalen.
Bv.: door de (statistische) elektronische onlinecommunicatiegegevens die verzameld worden
binnen de onderneming geregeld te raadplegen of via een andere informatiebron.

IV.6.c ...OF OPTEREN VOOR EEN INDIRECTE INDIVIDUALISERING (MET VOORAFGAANDE
KENNISGEVING )
Ofwel is de controle (4 van IV2a. pagina 47) bedoeld om na te gaan of de gebruiksregels voor
onlinecommunicatiegegevens wel nageleefd worden binnen de onderneming (bv. naleving van
de internetpolicy):
 in dat geval mag de werkgever enkel indirect individualiseren, anders gezegd
het personeel daar voorafgaand over inlichten:
► In eerste instantie, moet een werkgever die een afwijking vaststelt, zijn werknemers
collectief inlichten over de afwijking en over de mogelijke individualisering indien de
afwijking zich herhaalt. Die voorlichting omvat een opfrissing van de gebruiksregels die
gelden binnen de onderneming (de zogeheten alarmbelfase).
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► In tweede instantie, mag de werkgever, indien de afwijking zich blijft voordoen, dan de
problematische logs van een bepaalde werknemer individualiseren. Wanneer die
individualisering vervolgens gebeurt en er een afwijking wordt aangerekend aan de
werknemer in kwestie, dan moet de werkgever hem uitnodigen voor een persoonlijk
gesprek.

IV.7 ANONIMISERING OF VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS NA AFLOOP
VAN DE BEWAARTERMIJN
IV.7.a HOE LANG MOGEN DE LOGS BEWAARD WORDEN?
► Maximaal: De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de
verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden.
Indien de logs geregistreerd worden om strafbare feiten vast te stellen, dan is het
aangewezen om ze niet te bewaren na de verjaringstermijn van de feiten in kwestie. Er
wordt dus aanbevolen om de logs niet langer te bewaren dan de langste
verjaringstermijn, meer bepaald 10 jaar 176.
► Minimaal: Wanneer de onderneming een niet-publieke aanbieder van internettoegang
is, onderworpen aan de verplichting waarvan sprake in artikel 9, §5 en §6 van de WEC,
dan wordt ze geacht de gegevens die gebonden zijn aan die verplichting te bewaren
gedurende de wettelijke termijn 177.

IV.7.b WAT MET DE LOGS NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEWARINGSTERMIJN?
Twee mogelijkheden: de onderneming kan de gegevens onomkeerbaar anonimiseren of ze
verwijderen want het resultaat is hoe dan ook hetzelfde: alle persoonsgegevens worden
gewist.

176 Voor een overzicht van de geldende verjaringstermijnen, zie tabel onder punt I.1e.
177 Zoals hierboven toegelicht in punt B.2 ligt die bewaringstermijn nog niet vast. Bij gebrek aan een formele bewaringstermijn
blijft de bewaarplicht tot op heden dode letter.
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CONCLUSIE
Het gezagsrecht van een werkgever impliceert dat hij vrij is om zijn werknemers al dan niet
toegang tot internet te verschaffen 178.
Naast die vrijheid heeft de werkgever het recht om te controleren op welke manier zijn
werknemers dat elektronische communicatiemiddel aanwenden. Die controle moet evenwel
gebeuren binnen de normen om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te
waarborgen, in het bijzonder - bij individuele controles - conform CAO nr. 81.
Gelet op de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de werkgever dient die laatste een
internetpolicy uit te werken die de concrete voorwaarden en redelijke grenzen vastlegt voor
privégebruik van het internet op de werkvloer.
Om na te gaan of het personeel het internet gebruikt in overeenstemming met de regels die de
werkgever oplegt, is het mogelijk en wenselijk om de toegang tot het internet preventief te
filteren en/of het internetgebruik achteraf te controleren nadat het werd geregistreerd in de
vorm van logs.
Filtering en logging van internetverkeer zijn erkend als wettige instrumenten, op voorwaarde
dat de geldende regels worden nageleefd. Van beide mogelijkheden lijkt in het bijzonder het
gebruik van software die het internetverkeer preventief filtert, aangewezen:
► enerzijds gaat het om de oplossing voor controle op het internetgebruik die het best
verenigbaar is met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
werknemers;
► anderzijds gaat het om de beste oplossing om misbruik van het internet en de
problemen die daaruit voortvloeien voor een bedrijf te voorkomen.
Het filteren van het internetverkeer is met andere woorden een bijzonder doeltreffend middel
om te voorkomen dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld, op voorwaarde dat het de
werkgever in staat stelt om CAO nr. 81 te respecteren, samen met de verschillende stappen
om die CAO te implementeren.

178 CBPL, Aanbeveling 08/2012 betreffende de controle door de werkgever op het gebruik van elektronische communicatieinstrumenten op de werkvloer, 2 mei 2012, 36.
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REFERENTIES UIT DE RECHTSPRAAK
GERECHT

DATUM

INHOUD

Arbeidsrechtbank
van Brussel

2 mei 2000

Arbeidsrechtbank
van Brussel

22
2000

Arbeidshof
Gent

4
april
2001

Het feit dat er via de interne elektronische mailbox talrijke berichten werden
uitgewisseld met een andere werknemer van het kantoor, is in wezen
onvoldoende ernstig om beschouwd te worden als dringende reden. De
rechtbank wordt in zijn beoordeling sterk beïnvloed door het feit dat de
werkgever elke controle op het geleverde werk heeft nagelaten alvorens
naar het uiteindelijke verslag te vragen, dat terwijl hij zijn werknemer een
belangrijke taak had toevertrouwd die binnen een gegeven termijn moest
worden afgewerkt, en hoewel de werkgever over de nodige controlemiddelen
beschikte en dus perfect in staat was om het werk van de werknemer te
begrijpen en de voortgang ervan te meten, en waar nodig de oorzaken van de
vertraging te identificeren.
Het recht op privacy van een werknemer is niet absoluut. Er moet ook
rekening gehouden worden met het recht van de werkgever om het werk te
controleren dat onder zijn gezag en leiding wordt verricht (art. 17 2° van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en met de plicht
van de werkgever om de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht te
nemen en in acht te doen nemen (art. 16 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten). Het strafrechtelijk verbod voor de
werkgever, zoals vastgelegd in art. 109ter, D 3 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven,
om bewust kennis te nemen van het e-mailverkeer van zijn werknemer aan
een andere persoon, zonder de toestemming van de personen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij die telecommunicatie, is
enkel van toepassing indien het gaat om een privécommunicatie, anders
gezegd een communicatie die niet voor iedereen bestemd is.
De inhoud van het e-mailbericht dat de eiser naar een collega stuurde, in
onderhavig geval een pornografische foto, werd door die laatste
klaarblijkelijk geenszins als 'privécommunicatie' beschouwd, aangezien het
bericht regelmatig 'opnieuw opdook' op de redactie. Het betrof eerder een
'publiek geheim' dan een vertrouwelijke privécommunicatie. In dergelijke
omstandigheden heeft de werkgever, om de goede zeden en de
welvoeglijkheid op de werkvloer in acht te doen nemen, het e-mailbericht
kunnen afdrukken niet met het voornemen om zijn werknemer te vervolgen,
maar wel met de intentie om hem te ontslaan om dringende redenen.
De werkgever heeft krachtens de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten het recht om eenzijdig richtlijnen en verplichtingen
op te leggen voor computergebruik, zonder consensus of inspraak van de
werknemers.
Het recht op privacy is niet absoluut. Er moet ook rekening gehouden worden
met het recht van de werkgever om toezicht uit te oefenen op het werk dat
verricht wordt onder zijn gezag en leiding en met zijn plicht om de
welvoeglijkheid en de goede zeden op de werkvloer in acht te doen nemen.
De werknemer die in de periode van 5 tot en met 28 april 70 uur en 53
minuten op beurswebsites surfte die niets te maken hadden met zijn functie,
en die privébestanden aanmaakte en bijhield op zijn persoonlijke computer,
is dientengevolge geldig ontslagen om dringende reden.
Het raadplegen en bezoeken van websites op de werkvloer door de
werknemer en met het materiaal dat de werkgever hem ter beschikking stelt,
zijn handelingen die beoordeeld moeten worden in het licht van het
fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het
recht van de werkgever om dat gebruik te controleren wordt begrensd door
art. 8 van het EVRM. Inmenging in de persoonlijke levenssfeer is enkel
mogelijk indien het legaliteits-, finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel
gelijktijdig gerespecteerd worden.
De werkgever die het internetgebruik controleert zonder vastgelegde regels
in die zin en zonder de toestemming van de werknemer schendt het
legaliteitsbeginsel. Het ingediende bewijsmateriaal is dus onrechtmatig
verkregen.

van

juni

Arbeidsrechtbank
van Brussel

6
september
2001

Arbeidsrechtbank
van Hasselt

21 oktober
2002
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Arbeidshof
Brussel

van

7
maart
2003

Arbeidshof
Brussel

van

8
april
2003

Hof van Cassatie

14 oktober
2003

Arbeidshof
Gent

van

9 mei 2005

Arbeidshof
Brussel

van

22
november
2005

Arbeidshof
Brussel

van

28
november
2006

De partij die een dringende reden inroept, wordt, op grond van artikel 35 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, geacht om
daar bewijs van te leveren met alle middelen van recht. Als bewijs voor het
feit dat de werknemer pornografische websites heeft bezocht, legt de
werkgever een computerverslag voor.
Dit bewijsstuk werd evenwel eenzijdig opgesteld door de werkgever, zonder
getuigen en in afwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. Het argument van
de werknemer dat een dergelijk verslag gemanipuleerd kan worden, wordt
dan ook gegrond geacht. In theorie is het immers mogelijk dat een persoon
zich toegang verschaft tot de PC, de datum en het tijdstip wijzigt, bepaalde
websites opzoekt en vervolgens een verslag afdrukt. Om die reden is het
bewijs dat de werkgever aanvoert, ongeldig.
Het is overigens niet bewezen dat er binnen het bedrijf een gedragscode voor
privégebruik van computermateriaal door de werknemers en voor
internetgebruik van kracht was.
Het feit dat de werknemer een zeker aantal websites bezocht heeft die geen
verband hielden met zijn beroepsactiviteiten, kan niet beschouwd worden als
inbreuk op het principe dat overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd
moeten worden, noch als ernstige reden om zijn gedrag te rechtvaardigen,
gelet op het feit dat hij gedurende 27 jaar geen enkele opmerking of kritiek
heeft gekregen op zijn gedrag of op de kwaliteit van zijn werk.
Het feit dat een bewijsstuk onrechtmatig werd verkregen, heeft in de regel
enkel tot gevolg dat de rechter dat element noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks in overweging mag nemen om zijn oordeel te vormen:
- hetzij wanneer de naleving van bepaalde formaliteiten is voorgeschreven op
straffe van nietigheid;
- hetzij wanneer de onrechtmatige daad de betrouwbaarheid van het bewijs
heeft aangetast;
- hetzij wanneer het gebruik van het bewijsstuk een schending is van het
recht op een eerlijk proces.
De wet van 3 juli 1978 staat de werkgever toe om na te gaan of de
werknemer zijn plichten naleeft (de welvoeglijkheid en de goede zeden in
acht nemen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; zijn werk
zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten op tijd, plaats en wijze zoals is
overeengekomen; handelen volgens de bevelen en de instructies die hem
worden gegeven door de werkgever) en de werkinstrumenten die hem ter
beschikking worden gesteld niet misbruikt. De werknemer die het grootste
deel van zijn werktijd besteedt aan het bezoeken van pornografische
websites, kan wettig ontslagen worden om dringende reden.
Het hof aanvaardde in dit geval om een ontslag om dringende reden te
baseren op logs die aantoonden dat de werknemer het grootste deel van zijn
werktijd surfte op beurs- en informaticawebsites en dat hij ook
pornografische websites bezocht. Het hof oordeelde in die context dat het
aanleggen van een 'view acces log' om het internetgebruik te controleren:
niet onder artikel 314bis van het Strafwetboek viel; en
niet binnen het toepassingsgebied viel van artikel 109ter D, 3° van de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven (huidig artikel 124 van de WEC).
Niettegenstaande het feit dat de inhoud van de elektronische berichten die
de werknemers op hun werkplek uitwisselden tot de persoonlijke levenssfeer
behoort, heeft de werkgever - met naleving van de noodzakelijkheids- en
evenredigheidsvoorwaarden waarvan sprake in art. 8.2 E.V.R.M. - het recht
om het gebruik van de interne mailbox te controleren, met inbegrip van, in
zekere mate, de inhoud van de berichten.
Elke werknemer die zijn interne bedrijfsmailbox op buitensporige en
wezenlijk onrechtmatige wijze gebruikt, begaat een ernstige fout.
De zware fout waarvan sprake in art. 18 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidscontracten onderscheidt zich van de dringende reden
in zijn onvergeeflijk grove aard.
De werkgever mag rechtmatig een systeem installeren dat de gegevens op
de computers die hij ter beschikking stelt van zijn personeel automatisch
opslaat. Hij kan vrij beschikken over de informatie die daar wordt bewaard, in
het bijzonder gelet op de strikt beroepsmatige aard.
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Artikelen 314bis van het Strafwetboek en 109ter D van de wet van 21 maart
1991
betreffende
de
hervorming
van
sommige
economische
overheidsbedrijven, die het geheim van (tele)communicaties beschermen
terwijl ze via een netwerk worden doorgegeven, zijn niet van toepassing
indien de gegevens waar de werkgever kennis van neemt, bewaard worden
op een harde schijf en niet onderschept werden tijdens hun overdracht
tussen de verzender en de ontvanger. CAO nr. 81 van 26 april 2002 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte
van de controle op elektronische onlinecommunicatiegegevens is niet meer
van toepassing, aangezien de werkgever toevallig en onvrijwillig kennis heeft
genomen van de gegevens waarvan werd aangenomen dat ze van
professionele aard waren.
Maakt zich schuldig aan computervredebreuk, de werkgever die, wat zijn
intentie ook is, zich toegang verschaft tot de computer van zijn werknemers,
zeker wanneer die toegang beveiligd is met een persoonlijk paswoord. De
economische belangen van de onderneming - die ook gerespecteerd dienen
te worden, naast het recht op privacy en op de vertrouwelijkheid van de
gegevens bewaard op de doelcomputer - kunnen in wezen niet de
noodzakelijkheid vormen die de werkgever inroept. (art. 314bis en 550bis
Strafwetboek)
Tenzij wettelijk uitdrukkelijk anders bepaald, moet de rechter over de
toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijsstuk oordelen in het
licht van art. 6 van het E.V.R.M. en art. 14 van het IVBPR, gelet op de
elementen van de zaak in haar geheel, met inbegrip van de wijze waarop het
bewijs werd verkregen en de omstandigheden waarin de illegale daad zich
heeft voltrokken.
Dergelijk bewijs kan enkel geweigerd worden, behoudens onwetendheid over
een vormvoorschrift op straffe van nietigheid, wanneer het verkregen is op
een manier die of de betrouwbaarheid ervan of het recht op een eerlijk
proces in het gedrang brengt.
Bij het afwegen van de belangen kan de rechter rekening houden met een of
meer van de volgende omstandigheden: het louter vormelijke karakter van de
onregelmatigheid; de gevolgen voor de vrijheid of voor het recht beschermd
door de geschonden norm; het feit dat de autoriteit bevoegd voor de
informatie, het onderricht en de vervolging van inbreuken de onwettige daad
al dan niet met voorbedachten rade heeft gepleegd; het feit dat de ernst van
de inbreuk die van de gepleegde onregelmatigheid veruit overstijgt; het feit
dat het onrechtmatig verkregen bewijs enkel een materieel element vormt
van het bestaan van de inbreuk; het feit dat de onregelmatigheid
voorafgaand aan of gepaard gaand met de vaststelling van de inbreuk volledig
buiten proportie is gezien de ernst van de inbreuk.
De werkgever heeft niet gehandeld in overtreding van de bepalingen uit CAO
nr. 81 van 26 april 2002 met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op
elektronische onlinecommunicatiegegevens en van de geldende IT-policy
door over te gaan tot de geïndividualiseerde controle van de elektronische
communicaties die de IT-werknemer tijdens zijn werkuren heeft uitgewisseld,
noch door kennis te nemen van de inhoud van de e-mails die de werknemer
verstuurd en ontvangen heeft op de werkvloer.
Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal en er is dus
ook geen reden om het bewijs uit te sluiten uit de pleidooien.
Uit de beschikbare en voldoende duidelijke elementen blijkt:
- dat door het internet ongeoorloofd voor privédoeleinden te gebruiken
tijdens de werkuren, de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een
ernstig misbruik van zijn werktijd en van het materiaal dat hem door de
werkgever ter beschikking was gesteld;
- dat hij de voorschriften uit de IT-policy met betrekking tot het gebruik van
computermateriaal bewust en opzettelijk heeft genegeerd en geschonden;
- dat hij zich bewust en weloverwogen heeft onttrokken aan een controle op
het gebruik van zijn computer door de werkgever;
- dat hij het materiaal niet gebruikt heeft 'als een goede huisvader' en de
werkgever heeft blootgesteld aan een risico op besmetting van zijn
informaticanetwerk;
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- dat het frequente ongeoorloofde gebruik van internet voor privédoeleinden
gepaard ging met het opstellen van onjuiste activiteitverslagen, die enkel het
geleverde werk voor professionele doeleinden vermeldden.
Gezien die feiten is het ontslag om dringende reden dan ook gerechtvaardigd
en wettig.
Het hof was van oordeel dat een werkgever zijn bedrijf zodanig moet
organiseren dat illegaal gebruik van een programma onmogelijk wordt
gemaakt. Omdat dat niet in het geval was, is de firma aansprakelijk gesteld
voor de schade op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. De
firma is tevens aansprakelijk voor de schade berokkend door zijn aangestelde.
Die laatste maakte gebruik van een illegaal gedownloade versie van het
programma AutoCad 2000 in de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst en
om zijn taken te vervullen. De firma Decor Line wordt dus aansprakelijk
gesteld op grond van artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek:
"De vaststelling van een inbreuk op de wet van 30 juni 1994 houdende
omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991
betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's is op zich een
fout waar degene die de inbreuk pleegt, aansprakelijk voor is. Zelfs indien die
objectieve aansprakelijkheid niet aanvaard wordt, dan bestaat in dat geval
nog de aansprakelijkheid voor de lichtste fout of voor de nalatigheid. De
werkgever is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de werknemer met
de illegale software heeft berokkend in de uitoefening van de taken die hem
waren toevertrouwd. Het is bovendien niet vereist dat de werknemer heeft
gehandeld buiten het medeweten van de werkgever of in strijd met de
instructies van die laatste. De schade geleden door de rechthouders
rechtvaardigt in dezen de toekenning van een schadevergoeding ten belope
van 200% van de prijs van de licenties die werden omzeild."
Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vastgelegd in
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geen
absoluut recht. Zo verduidelijkt artikel 8 dat er inmenging in de uitoefening
van dat recht mag zijn op voorwaarde dat de beginselen van legaliteit,
finaliteit en evenredigheid gerespecteerd worden.
Wat het legaliteitsbeginsel betreft, is het hof van mening dat er geen enkele
materiële of formele wet nodig is. Het volstaat dat de inmenging is
opgenomen in een reglement of een document met daarin de bedrijfsregels
voor de toepassing van nieuwe technologieën.
Wat het finaliteitsbeginsel betreft, stelt de werkgever dat de controles
werden uitgevoerd toen al was vastgesteld dat, enerzijds, M.K.
ongeoorloofde software downloadde en dat op mogelijk illegale wijze en,
anderzijds, dat die downloadactiviteiten het informaticasysteem van de
werkgever in gevaar brachten.
Gelet op die feiten (bescherming tegen virussen, het voorkomen van
strafbare feiten), drong de controle van de internetactiviteiten van M.K. zich
op aan de werkgever en werd ook het proportionaliteitsbeginsel nageleefd.
Het hof maakt ook een onderscheid tussen de communicaties via e-mail en de
internetverbindingsgegevens en is van mening dat de inhoud van de bezochte
websites geen geschreven stuk vormt opgesteld door de werknemer of
ontvangen door die laatste en uitgaande van een derde partij, zodat de
kennisname van de lijst met adressen van de websites die de werknemer
tijdens zijn werkuren heeft geraadpleegd vanaf zijn werkcomputer, geen
schending van zijn recht op privacy inhoudt.
Het hof meent ook dat de wet van 3 juli 1978 en in het bijzonder artikelen 16
en 17 van die wet een wettelijke grondslag kunnen vormen in de zin van
artikel 125 van de wet van 13 juni 2005 om de controle op het
internetgebruik toe te laten.
Het publiceren van tact- en respectloze berichten aan het adres van de
winkeldirectrice en van agressieve boodschappen jegens bepaalde collega's,
op het internet verspreid via een discussiegroep aangemaakt op Facebook die
op het eerste zicht uitsluitend toegankelijk leek voor het personeel van de
groep, is niet van die aard dat elke professionele samenwerking onmiddellijk
en definitief onmogelijk wordt, gezien het feit dat de werknemer zich er niet
van bewust was dat hij zich op een discussieforum bevond dat voor iedereen
toegankelijk is, dat hij geen beledigingen noch bedreigingen heeft geuit, dat
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hij niet stiekem heeft gehandeld en dat hij onmiddellijk zijn spijt heeft
betuigd toen hij zich bewust werd van de ernst van zijn daden. De publicatie
in kwestie heeft bovendien geen grote schade berokkend aan de werkgever,
aangezien de berichten nauwelijks begrijpelijk waren voor buitenstaanders.
Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de werkvloer
mag niet tot gevolg hebben dat het de werkgever volledig onmogelijk wordt
gemaakt om te controleren of zijn werknemer de verplichtingen respecteert
die voortvloeien uit de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals
bijvoorbeeld vastgelegd in artikel 16 (de welvoeglijkheid en de goede zeden
in acht nemen tijdens het werk) of artikel 17 (de verplichting om zijn werk
zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten en te handelen volgens de
bevelen en de instructies die hem worden gegeven).
In omgekeerde zin mag het recht van de werkgever om de beroepsactiviteiten
van zijn werknemers te controleren hen het recht op bescherming van hun
privacy niet ontnemen.
De controle uitgevoerd door de werkgever is geen schending van het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer [1] de werknemer
ingelicht wordt over de mogelijkheid van een dergelijke controle, [2] het
doeleinde van de controle in overeenstemming is met de wettelijke
doelstellingen en [3] de controlemaatstaf evenredig is.
De controle op het e-mailverkeer en het internetgebruik, zonder
voorafgaande kennisgeving, gaat in principe in tegen het Europees
Mensenrechtenverdrag, indien die controle niet bij wet geregeld is met als
doel om misbruik te voorkomen. (Art. 8 E.V.R.M.) Volgens de Antigoonrechtspraak heeft het onrechtmatig verkrijgen van bewijsmateriaal enkel tot
gevolg dat de rechter geen rekening kan houden met die bewijsstukken
wanneer de naleving van vormvoorwaarden is voorgeschreven op straffe van
nietigheid, wanneer de geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal is
aangetast of wanneer het gebruik ervan ingaat tegen het recht op een eerlijk
proces.
Een bewijs van de werkgever, zelfs wanneer dat op onrechtmatige wijze is
verkregen, om een ontslag om dringende reden te motiveren, hoeft niet
noodzakelijk verworpen te worden. Het is aan de feitenrechter om te
beoordelen of de gepleegde onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het
bewijs aantast en het recht op een eerlijk proces op de helling zet. De
feitenrechter beoordeelt ook de omvang van het onwettige karakter van het
bewijs in het licht van de fouten die de werknemer heeft begaan. (Art. 35,
lid 8 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Wordt als regelmatig beschouwd, het bewijs aangevoerd door de werkgever
om de realiteit van een ernstige reden aan te tonen, wanneer dat gebaseerd
is op een elektronisch bericht dat door een werkgever is verstuurd via het
sociale netwerk Facebook en wanneer een van de bestemmelingen de
werkgever over dat bericht heeft ingelicht. (Art. 35, lid 8 van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten).
De partijen moeten toezien op het goede beheer van bewijselementen die
hen op loyale wijze toekomen. Bijgevolg was het toegelaten om bepaalde
vormen van bewijsmateriaal automatisch te verwerpen indien ze een
schending van het beroepsgeheim, van de privacy, van de fysieke integriteit
of van de woonplaats inhielden.
De rechtspraak van het Hof van Cassatie is evenwel in die zin geëvolueerd dat
het principe gehanteerd moet worden, overigens niet enkel op strafrechtelijk
maar ook op burgerrechtelijk vlak, om onrechtmatig verworven
bewijsstukken te aanvaarden behoudens drie uitzonderingen die de rechter
de mogelijkheid geven om het bewijsmateriaal alsnog te verwerpen: de
schending van een voorschrift op straffe van nietigheid, aantasting van de
betrouwbaarheid
van
het
bewijsmateriaal
door
de
gepleegde
onregelmatigheid of schending van het recht op een eerlijk proces.
Wanneer
de
werkgever
de
verplichtingen
uit
collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 81 op het vlak van de collectieve voorlichting over
de controle op elektronische onlinecommunicatie niet nakomt, en wanneer
de bepalingen daaromtrent in de arbeidsovereenkomst en het
arbeidsreglement onduidelijk zijn, dan is het bewijs vergaard via een
controle op de computer van de werknemer onrechtmatig. Indien de CAO,
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die erop gericht is het recht op privacy van de werknemer en het
controlerecht van de werkgever met elkaar in balans te brengen,
gerespecteerd was geweest, dan had het aangerekende vergrijp vermeden
kunnen worden.
Het hof is van mening dat wanneer een controle erin bestaat na te gaan of
het instrument al dan niet gebruikt is voor illegale praktijken (in dit geval ging
het om het houden van een geheime boekhouding voor een andere firma), ze
in dat geval wettig en evenredig is, des te meer aangezien in onderhavig
geval de compromitterende documenten toevallig werden ontdekt.
RTL ontdekt na een controle van de e-mails van een bediende (gedurende
zijn afwezigheid) dat deze een gelijktijdige activiteit uitoefent. De bediende
was niet gewaarschuwd dat een controle mogelijk was en RTL bewees niet
dat ze de betrokken e-mails toevallig hadden ontdekt. Bovendien oordeelde
het hof dat de betrokken e-mails op het eerste zicht duidelijk niet als
professioneel konden beschouwd worden (gezien hun onderwerp en de
geadresseerden). RTL gebruikt vervolgens deze e-mails in het kader van een
ontslagprocedure voor zware fout. Het hof stelt dat het bewijs van de zware
fout onregelmatig is. Het hof beschouwt dat de Antigoon rechtspraak zoals
vastgelegd door het Hof van Cassatie in haar arrest van 10 maart 2008 niet
kan worden toepast op contractuele relaties in het arbeidsrecht en dat de
bedoeling van dat arrest zeker niet was om een werkgever de mogelijkheid te
geven de fundamentele rechten van zijn werknemers over te treden (door het
niet respecteren van CAO nr. 81) enkel met als doel om een zware fout te
bewijzen (en geen strafrechtelijke inbreuk).
Het recht op privacy van de werknemer wordt niet geschonden wanneer een
werkgever berichten ontdekt die de werknemer heeft gepost op een publieke
pagina van zijn Facebook-profiel. Hetzelfde zou gelden wanneer de pagina
niet publiek was, maar wel toegankelijk niet enkel voor de vrienden van de
profieleigenaar, maar ook voor de vrienden van die vrienden.
Het hof is tevens van mening dat de afbrekende publicatie van een
werknemer jegens zijn werkgever een schending is van de loyaliteitsplicht,
waardoor het ontslag om ernstige reden gerechtvaardigd is gezien de
volgende omstandigheden:
het bericht werd gepubliceerd in het publieke gedeelte van zijn Facebookprofiel;
door een werknemer die beweerde een hogere functie te hebben dan deze
die hij daadwerkelijk uitoefende;
over zijn werkgever, een beursgenoteerd bedrijf en dus gevoelig aan
geruchten, zeker wanneer die van de werknemers zelf komen;
een half uur na de publicatie van resultaten bedoeld om de markten gerust te
stellen, binnen een gespannen economische context.
Een bediende die zijn gsm voor privé doeleinden had gebruikt om
telefoonnummers te bellen waarop astrologisch advies werd gegeven, en die
duurder waren om naar te bellen dan een gewoon telefoonnumer, is
onslagen wegens zware fout. De werkgever tast het privéleven van de
werknemer niet aan door de gedetailleerde rekeningafschriften van de
mobiele operator te controleren.
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OVER OLFEO
Een vernieuwende aanpak op de veiligheidsmarkt

Olfeo, uitgever van een proxy- en filteroplossing voor internetcontent, hanteert een exclusieve
en vernieuwende visie op de veiligheidsmarkt, dankzij een multilokale benadering.
De Olfeo-oplossing biedt ondernemingen en administraties de mogelijkheid om de
internettoegang en het internetgebruik van hun werknemers te beheersen in
overeenstemming met de specifieke culturele en wettelijke vereisten van een land, aan de
hand van 5 complementaire producten:
► Proxy cache QoS
► URL-filtering
► Protocolfiltering
► Antivirussoftware
► Publiek portaal
Die lokale aanpak garandeert een optimale juridische bescherming, een ongeëvenaarde
filterkwaliteit en een uiterst veilig informatiesysteem.
De oplossing omvat een unieke, meertalige beheerconsole en een exclusieve technische
architectuur, voor een hoge performantie en een uitgebreide functionele rijkdom.

Een oplossing op maat van elke markt
Een internationale versie...

De internationale versie van de Olfeo-oplossing is perfect afgestemd op projecten over
meerdere landen, zowel Europees als wereldwijd. Alle instel-, analyse- en gebruiksopties
kunnen gecentraliseerd worden in een unieke interface, die de volledige activiteit van de
verschillende landen bestrijkt.
Meerdere beheerders met uiteenlopende rechten kunnen het programma tegelijkertijd
gebruiken, zowel de gebruikersgroepen als de toegankelijke functies.

...lokale versies, waaronder één specifiek voor de Belgische markt

De lokale versies van de oplossing zijn speciaal ontwikkeld om in te spelen op de behoeften
van lokale bedrijven en administraties.
De Belgische versie is derhalve helemaal in overeenstemming met de Belgische wetgeving en
cultuur en waarborgt een ongezien veiligheidsniveau, dankzij de perfecte kennis van lokale
aanvallen in België.
De Belgische versie omvat:
► Een specifieke database met een reeks
aangepaste categorieën afgestemd op de
Belgische
wettelijke
of
culturele
bijzonderheden
► Een analyse van de Belgische websites,
uitgevoerd door teams gespecialiseerd in
deze markt om de relevantie te
garanderen
► Functies eigen aan de Belgische
wetgeving: Privacywetgeving, CAO 81...
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