
Controle op het werk. Tot hier en niet verder!

Mag onze werknemers ons zomaar controleren? Waar ligt de grens?

Er zijn grenzen: er zijn wettelijke regels waar de werkgever zich aan moet houden.

Onze samenleving wordt steeds vaker gecontroleerd. Dit gebeurt overal, 
ook op de plek waar we de meeste tijd doorbrengen: op het werk.

Een overzicht 
van alle 
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Controle op online communicatie

E-POLICY

De werkgever mag niet systematisch controleren.

De werknemers moeten op de hoogte zijn van de controles.

Dit wil niet zeggen dat de werknemer zijn/haar expliciete toestemming moet geven.

De controle moet een specifiek doel hebben. 

Als een werkgever de communicatiegegevens van zijn werknemers wil controleren, 
moeten de overlegorganen hiervan op de hoogte zijn.

Het is belangrijk een ‘e-policy’ op te stellen voor je onderneming. Hierin moeten regels staan voor elek-
tronische communicatie (en specifiek over de controle hierop). Dit e-beleid wordt opgesteld in overleg 
tussen werkgevers en vakbonden.

!

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  
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Kijk eens naar het vogeltje

In de meeste ondernemingen staan camera’s, maar de regelgeving hierrond is niet overal even 
goed gekend.

In de wet staat duidelijk dat het doen en laten van werknemers niet zomaar altijd mag worden 
gecontroleerd.

Met een vakbond in de onderneming, kan je ervoor zorgen dat de werkgever de wetgeving naleeft:

• Permanent toezicht op werknemers is verboden. 
• De werkgever moet de werknemers informeren over alle aspecten van het cameratoezicht.
• Er moet een correcte beschrijving worden gegeven van het doel of de doelen die met dit cameratoezicht 

worden nagestreefd. 

Het doel van de camerabewaking moet duidelijk gedefinieerd zijn. De opgenomen beelden kunnen 
enkel gebruikt worden voor deze vastgelegde doeleinden (en dus niet voor andere)

Concreet: als een camera wordt geplaatst om de werking van een machine te controleren, mag deze 
camera nooit gebruikt worden om (de productiviteit van) de werknemers te controleren. 


