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Afwezig zonder bericht: -  40 
               
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 9.32 uur en heet iedereen van harte welkom. Van-45 
wege de beperkte beschikbaarheid van raadslid Maat wordt de bespreking van agendapunt 9 over het 
Sectorakkoord na de mededelingen behandeld. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• Voorzitter Ó Nualláin en raadslid Breetvelt hebben op uitnodiging van de Senaat het stand-50 
punt van de COR aangaande het loopbaanbeleid WP toegelicht. De Senaat heeft ook zijn vi-
sie gedeeld. 

• Voorzitter Ó Nualláin was aanwezig bij een bijeenkomst over de eisen voor de nieuwe 
stemapplicatie. Er moet een aanbesteding voor  de nieuwe stemapplicatie plaatsvinden. 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij de bezwaren van de COR over de eerdere stemappli-55 
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catie heeft genoemd. Wanneer een volgende bijeenkomst plaatsvindt, zal raadslid Van der 
Pol aansluiten. 

• Het DB heeft bijgepraat met mevrouw Hooge. Er is onder meer gesproken over sterke me-
dezeggenschap en de kwaliteit en tijdigheid van advies- en instemmingsverzoeken. 

 60 
9. Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 
Raadslid Maat geeft aan dat het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van de basisbeurs ver-
deeld zal moeten worden. Er zijn overleggen geweest samen met Academische Zaken en de CSR 
over het proces voor de besteding van het geld. Voor de besteding van het geld zijn zes thema’s 
geformuleerd. Er zal op korte termijn een survey uitgaan waarin studenten en docenten wordt ge-65 
vraagd op welke van deze thema’s de nadruk moet liggen. Raadslid Donner vult aan dat aan de hand 
van de uitkomsten van de survey een voorlopige notitie wordt opgesteld die de GV in september 
dient te bespreken. Verder zal de CSR op een later moment inbrengen dat een extra week vakantie in 
het voorjaar gewenst is. Dit zal dan besproken moeten worden door beide raden. 
 70 
Raadslid Maat stelt dat de COR al kan pleiten voor meer geld naar meer docenten zodat er een pas-
sendere docent-student ratio zal ontstaan. Raadslid Koster stelt dat het thema meer docenten het 
enige thema is dat niet werkdruk verhogend is. Raadslid Breetvelt geeft aan dat het een risico is om 
als COR al een standpunt in te nemen voordat het resultaat van de survey bekend is, aangezien de 
achterban een andere opinie kan hebben. Aan de andere kant zal het dan wel een duidelijk signaal 75 
afgeven dat een tool om beter contact te onderhouden met de achterban noodzakelijk is. Ook geeft 
ze aan dat duidelijk moet zijn aan welke docentposities de survey is verstuurd.  
 
9.57uur raadslid Rodenburg betreedt de vergadering. 
 80 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het terug zal komen in de OV. 
 
3. Verslagen d.d. 20-04-2018 en 18-05-2018 
Verslag d.d. 20-04-2018 
Tekstueel: 85 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
Verslag d.d. 18-05-2018 
Tekstueel: 
Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld. 90 

 
Naar aanleiding van: 

• P. 4, eerste actiepunt: de juridische melding staat op de agenda. 
• P. 4, tweede actiepunt: raadslid Gonzalez zal ermee aan de slag gaan. 
• P. 4, derde actiepunt: dit zal waarschijnlijk worden opgenomen door het nieuwe DB. 95 
• P. 4, vierde en vijfde actiepunt: voorzitter Ó Nualláin zal de conceptbrieven schrijven. 
• P. 4 zesde actiepunt: een eerste concept is naar het DB gestuurd. 
• P. 4. zevende en achtste actiepunt: raadslid Wirken zal deze actiepunten op korte termijn 

afhandelen.  
 100 
4. Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens  
Raadslid Gonzalez geeft aan dat Juridische Zaken een memo heeft opgesteld naar aanleiding van het 
advies van mevrouw Wárlám. Helaas is Juridische Zaken niet op alle punten expliciet ingegaan. Er 
ontbreken nog steeds directe procedures en instructies voor de werknemer, maar er is toegezegd dat 
deze volgen op een later moment. De rol van de Functionaris Gegevensbescherming blijft verder 105 
onduidelijk. De opmerking van mevrouw Wárlám dat plaatsing van verborgen camera’s door de 
Functionaris Gegevensbescherming positief moet zijn beoordeeld, lijkt het CvB niet te hebben over-
genomen. Ten slotte heeft mevrouw Wárlám aangegeven dat in het Privacybeleid de verwerkings-
doeleinden, verwerkingsgronden, bewaartermijnen en toegang tot de verschillende gegevens per 
gegevenscategorie niet concreet zijn gemaakt. Dit zal vorm krijgen in het verwerkingsregister. Dit 110 
hoort dan ook ter instemming te worden aangeboden aan de COR.  
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10.07 raadslid Hille betreedt de vergadering. 
 
Voorzitter Ó Nualláin vindt het problematisch dat de uitwerking van het Privacybeleid niet duidelijk 115 
zichtbaar is. Hij noemt het geactualiseerde Cookiestatement als voorbeeld van een uitwerking waar-
tegen hij bezwaar maakt. Er worden bijvoorbeeld 29 cookies geplaatst voor advertentiedoeleinden. 
Daarnaast zou het Privacystatement dat dreigend geformuleerd is, een prettigere toon moeten heb-
ben. Voorzitter Ó Nualláin vindt dat de COR niet alleen moet controleren of het beleid conform de 
AVG is, maar ook of het acceptabel is vanuit het perspectief van de werknemer. De lat van het be-120 
leid kan hoger liggen dan enkel voldoen aan de AVG. Wat betreft het adverteren op websites, stelt 
raadslid Pasman dat er duidelijk moet zijn gespecificeerd waarom dit wordt gedaan. Als dat niet 
duidelijk wordt gemaakt, dan is het in strijd met de wet.  
 
Raadslid Kleverlaan geeft aan dat in de lijst met aan te leveren documenten een risicoanalyse en de 125 
meldplicht voor datalekken lijken te ontbreken. Raadsleden Donner en Gonzalez geven aan dat het 
eerste terugkomt in het Informatiebeveiligingsbeleid en het tweede wel in het Privacybeleid is ge-
noemd. Raadslid Kleverlaan vindt dat beide separaat dienen te worden genoemd in de lijst. 
 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat ze begrijpt dat dit een kaderdocument is en dat de precieze uitwer-130 
king nog volgt. Toch zou het de verplichting van de bestuurder moeten zijn om de COR expliciet te 
informeren over wat het beleid betekent voor het dagelijks handelen van het personeel, in het bij-
zonder de toename van werkdruk. Raadslid Donner antwoordt dat er voor de gemiddelde medewer-
ker weinig zal wijzigen. Het gaat om regels die al golden maar sinds vandaag strenger zijn. Raadslid 
Breetvelt blijft bij haar standpunt dat de COR geïnformeerd had moeten worden over de implicaties 135 
voor het personeel.  
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij het Privacybeleid moeilijk kan beoordelen zonder het Infor-
matiebeveiligingsbeleid. Hij stelt dat er kan worden gewacht met instemming totdat het Informatie-
beveiligingsbeleid is ontvangen. Raadslid Donner antwoordt het hier niet mee eens te zijn. Het gaat 140 
nu om privacy en het privacybeleid. Bij het Informatiebeveiligingsbeleid kan er worden gekeken of 
het beleid goed wordt uitgewerkt. Raadslid Hille geeft aan dat zorgen al wel kunnen worden gemeld.  
 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat het Privacybeleid ook betrekking heeft op de privacy van derden, 
bijvoorbeeld personen die object van onderzoek zijn. Ook zou ze betere facilitering voor het perso-145 
neel willen zien, zoals experts op het gebied van de AVG die de medewerker kunnen ondersteunen 
met de privacyaspecten van een onderzoek. Raadslid Pasman geeft aan dat bij het AMC privacy al 
een standaard onderdeel is van onderzoek. Daar is deels training en begeleiding voor, maar uiteinde-
lijk is het een vast onderdeel van de werkzaamheden van de medewerker. Raadslid Donner beaamt 
dat alleen tot een bepaald niveau begeleiding kan worden aangeboden. Per onderzoek zijn de priva-150 
cyaspecten verschillend.  
 
Raadslid Wirken vindt de omschrijving van de Functionaris Gegevensbescherming onduidelijk. Hij 
vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de rol van de Functionaris Gegevensbescherming zich verhoudt tot 
die van de CISO. De onafhankelijkheid van de Functionaris Gegevensbescherming komt niet duide-155 
lijk naar voren in het beleid. Raadslid Pasman stelt dat een specificering nodig is.  
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt of er met het beleid kan worden ingestemd. Raadslid Gonzalez ant-
woordt dat volgens mevrouw Wárlám het mogelijk is in te stemmen met de duidelijke notitie dat de 
openstaande zaken nog ter instemming moeten komen en dat de rol van de FG nader moet worden 160 
uitgewerkt.  
 
Raadslid Donner vraagt of de privacy goed wordt bewaakt middels het voorliggende beleid. De 
COR moet oppassen dat er niet te veel wordt ingegaan op de uitwerking van het beleid aangezien die 
terugkomt in de stukken die binnenkort worden voorgelegd. Er kunnen wel alvast zorgpunten hier-165 
over worden meegegeven. Raadslid Breetvelt herinnert de raad aan de regeling voor de toegang en 
beheer van de digitale personeelsdossiers. Instemmen met een kaderreglement kan ertoe leiden dat er 
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op een later moment geen ruimte meer is voor inspraak op het daadwerkelijke stuk en uitwerking. 
Raadslid Kleverlaan stelt voor om voor volgend jaar een revisiestuk te vragen.  
 170 
Raadslid Gonzalez geeft aan dat volgens mevrouw Wárlám de eis om instemming op het verwer-
kingsregister het enige punt is dat juridisch zal standhouden. Voorzitter Ó Nualláin antwoordt dat 
Juridische Zaken het verwerkingsregister ziet als een vorm van boekhouding en niet van plan is om 
daar instemmingsrecht op te geven. Raadslid Donner stelt dat de COR zicht moet hebben op hoe het 
verwerkingsregister wordt opgebouwd en ingedeeld en hoe de collectie van gegevens in zijn werk 175 
zal gaan. Het is in het belang van de COR om hierop instemming te vragen. Er moet zicht zijn op 
een zorgvuldige verwerking.  
 
De COR besluit om instemmingsrecht te vragen op het verwerkingsregister. Dit instemmingsrecht 
moet er zijn, voordat er kan worden ingestemd met het Privacybeleid. Verder worden er verschillen-180 
de advies- en zorgpunten meegegeven, die betreffen de onduidelijke implicaties voor de werklast 
van het personeel, het ontbreken van duidelijke procedures en instructies voor het personeel, het 
ontbreken van een risicoanalyse, onduidelijkheid over de rol van de Functionaris Gegevensbescher-
ming, het bezwaar tegen de formulering van het Cookie- en Privacystatement en de onduidelijkheid 
over tracking and tracing.  185 
 
5. Reglement cameratoezicht 
Raadslid Gonzalez geeft aan dat Juridische Zaken een gewijzigd reglement heeft opgestuurd. Het 
verborgen cameratoezicht zal waarschijnlijk het enige punt zijn dat juridisch zal standhouden vol-
gens mevrouw Wárlám. Verborgen camera’s horen volgens haar alleen te mogen worden geplaatst 190 
na positief advies van de Functionaris Gegevensbescherming. Daarbij vallen volgens de WOR ver-
borgen camera’s onder personeelsvolgsystemen en voor plaatsing is dan ook toestemming nodig van 
de COR. Dit staat momenteel niet in het reglement aangegeven. 
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de commissie PIG vindt dat bij ernstige incidenten de politie en 195 
justitie moeten worden ingeschakeld. Die horen dan te gaan over het al dan niet plaatsen van verbor-
gen camera’s. De universiteit dient hier niet zelfstandig al stappen in te ondernemen en daarom ho-
ren verborgen camera’s niet in het Camerareglement te worden opgenomen.  
 
De COR besluit niet in te stemmen met het Camerareglement als de verborgen camera’s onderdeel 200 
blijven uitmaken van het stuk. Ook dient de Functionaris Gegevensbescherming vooraf positief te 
adviseren over de plaatsing van camera’s. 
 
Voorzitter Ó Nualláin pauzeert de vergadering van 11.10 uur tot en met 11.15 uur om het hoofd 
Juridische Zaken te informeren over de besluiten aangaande het Privacybeleid en het Camerare-205 
glement.  
 
11.15 uur Raadslid Maat verlaat de vergadering. 
 
6. Verzuimbeleid 210 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat er in het voorgelegde Verzuimbeleid enkele aanpassingen zijn ge-
daan ten opzichte van het huidige beleid. Dit is gedaan vanwege de nieuwe Arbowet. In het voorge-
legde Verzuimbeleid staat dat de leidinggevende de casemanager kan zijn, maar dat dit niet hoeft. 
Raadsleden Breetvelt en Hille geven aan tevreden te zijn, maar hebben wel nog een vraag over de 
second opinion. Het moet zeker worden gesteld dat de zieke medewerker het oordeel van de second 215 
opinion ziet. Raadsleden Kleverlaan en Pasman bevestigen dat dit moet gebeuren. De patiënt is ei-
gen dossierhouder en moet zelfs toestemming geven om informatie te delen.  
 
Raadslid Hille vraagt wat er gebeurt wanneer een second opinion zonder argumentatie niet wordt 
overgenomen. Raadslid Pasman antwoordt dat er dan eventueel een derde bedrijfsarts kan worden 220 
bijgehaald. Ook kan de vereniging voor bedrijfsartsen worden ingeroepen.  
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Raadslid Hille vindt dat in het Verzuimbeleid wel iets moeten worden vermeld over de klachtenpro-
cedure. Zij zal een voorstel hiervoor formuleren.  
 225 
7. Melding juridisch advies inz. zeggenschapsrelatie UvA – UvA Holding BV 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat de melding voor juridisch advies is gedaan maar dat het CvB wei-
gert het advies te betalen. Het CvB beargumenteert dat de COR al in 2012 geadviseerd is over dit 
onderwerp. Raadslid Breetvelt stelt dat dit niet klopt aangezien het nu een andere rechtsvraag betreft, 
namelijk de zeggenschapsrelatie tussen de UvA en de UvA Holding BV. Zo gaat het nu onder meer 230 
over de vraag hoe legitiem het is dat personeel dat werkzaam is bij de Holding niet onder de cao-nu 
valt. Het advies uit 2012 ging slechts over een klein onderdeel van de huidige adviesaanvraag. Daar-
naast werden de oplossingen die werden aangedragen in het advies van 2012 alle terzijde geschoven 
door het toenmalige CvB. De argumentatie van het CvB is overigens ook inadequaat. Op grond van 
artikel 22 van de WOR mag het CvB alleen betaling weigeren op financiële, en niet inhoudelijke, 235 
gronden.  
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt wat de volgende stappen zijn. Raadslid Breetvelt antwoordt dat ver-
volgstappen in samenspraak met de jurist moeten worden genomen. Er moet worden gekeken welke 
reactie vanuit de COR moet uitgaan. 240 
 
Raadslid Van der Pol geeft aan dat de COR voet bij stuk moet houden. Een ondernemingsraad hoort 
juridisch advies te kunnen inwinnen zonder dat betaling op inhoudelijke gronden wordt afgewezen 
door de bestuurder. Raadslid Donner geeft aan dat het standpunt van de bestuurder eerst moet wor-
den verhelderd. Daarna kan de COR reageren. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij het CvB zal 245 
laten weten dat de COR niet overtuigd is van het standpunt van het CvB en dat verheldering nodig 
is. Aan de hand van de respons van het CvB zullen vervolgstappen worden genomen (actiepunt).  
 
8. Herijking Instellingsplan 2015-2020 
Raadslid Kleverlaan geeft aan dat de herijking goed leesbaar is. Hij vindt het wel opvallend dat het 250 
Sectorakkoord en de implicaties van dit stuk niet uitgebreid worden genoemd.  
 
Raadslid Van Tubergen merkt op dat er weinig uit de ronde tafels die voor de herijking zijn georga-
niseerd lijkt te zijn meegenomen. Hij vraagt aan de andere raadsleden die bij ronde rafels aanwezig 
waren om te kijken wat zij ervan terugzien. 255 
 
Raadslid Breetvelt vindt dat het instemmingsrecht van de GV op het Instellingsplan niet te gemakke-
lijk door het CvB terzijde moet worden geschoven door dit stuk een herijking te noemen. 
 
10. Aandragen agendapunten WHW-overleg d.d. 29-06-2018 260 
De COR besluit om de kwaliteitsafspraken, het evalueren van de UvA en HvA diensten en de OR-
verkiezingen aan te dragen als agendapunten. Ook de kwestie rondom de juridische raadpleging kan 
worden geagendeerd, maar dat hangt af of het dan nog speelt.  
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat als iemand nog andere agendapunten heeft, deze gemaild kunnen 265 
worden naar de ambtelijk secretaris. 
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat ondertussen het hoofd Juridische Zaken heeft gemeld dat er op 
het moment geen beslissingsbevoegd persoon beschikbaar is vanwege een vergadering tussen het 
CvB en de RvT. De COR besluit voorzitter Ó Nualláin een mandaat te geven om namens de raad in 270 
te stemmen met het instemmingsverzoek Privacybeleid en het instemmingsverzoek Cameraregle-
ment, indien er aan de hoofdeisen wordt voldaan.  
 
11. Aandragen agendapunten OV169 d.d. 08-06-2018 
De COR besluit om het Verzuimbeleid, de herijking van het Instellingsplan en de kwaliteitsafspra-275 
ken te bespreken tijdens de aankomende OV.  
 



 6 

Raadslid Van der Pol geeft aan dat er is gevraagd naar de uitkomsten van de pilot BYOD en het 
gebruik van de port-replicators, maar dat er geen duidelijke antwoorden worden gegeven. Hij heeft 
een lijstje met vragen opgesteld. Hij stelt voor om een brief te schrijven naar het CvB. 280 
 
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat BYOD een facultaire aangelegenheid betreft. Er moet eerst 
worden nagegaan wat er bij elke faculteit speelt. Raadslid Van der Pol erkent dat het ook een facul-
taire aangelegenheid is. Er zou een conceptbrief vanuit de COR naar de facultaire OR’en kunnen 
worden gestuurd met de vraag deze naar de decaan te sturen.  285 
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de kwestie eerst zal worden aangekaart in het agendaoverleg. 
 
12. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Pasman vraagt wat een OR moet doen als hij geen twee leden kan kiezen voor de 290 
COR. Voorzitter Ó Nualláin antwoordt dat dit in principe betekent dat de COR een lid min-
der zal hebben.  

• Raadslid Koster geeft aan tijdens de OV te willen vragen naar de afschaffing van de 30%-
ruling. Dit betreft het belastingvoordeel voor buitenlands personeel.  

 295 
Voorzitter Ó Nualláin dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 12.17 uur. 

 
Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 15-09-2017 
• Juridisch advies vragen over gezagsverhouding UvA - UvA Holding BV (Breetvelt en DB). 

 n.a.v. de IV d.d. 18-01-2018 
• Advies schrijven over het Plan van Aanpak van de Taskforce Werkdruk (Gonzalez). 

 n.a.v. de IV d.d. 23-03-2018 
• Heidag met alle OR'en organiseren over het onderwerp sterke medezeggenschap (DB). 
• Brief over sterke medezeggenschap schrijven (voorzitter COR). 

 n.a.v. de IV d.d. 20-05-2018 
• Brief over OR-verkiezingen schrijven (voorzitter COR). 
• Brief schrijven over zorgen die zijn aangekaart door de OR ACTA (Donner). 
• Vergaderstuk over UD- en UHD-benoemingen schrijven (Wirken). 
• Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (Wir-

ken). 
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