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1. Opening en vaststelling agenda 25 
2. Mededelingen 
3. Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens (ter instemming) 
4. Reglement cameratoezicht (ter instemming) 
5. Rondvraag en sluiting 
 30 
 
Aanwezig van de zijde van de COR: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, E. Gon-
zalez, C. Hille, C. Kleverlaan, M. Koster, B. Ó Nualláin (voorzitter COR), E. Pasman, G. van der 
Pol, M. Terpstra, O. van Tubergen, J.J. Wirken, E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag) 
Aanwezig van de zijde van het CvB: G. ten Dam (voorzitter), M. Herweijer (bestuurssecretaris)  35 
Afwezig met bericht: K. Maex (rector), J. Maat, P. Rodenburg 
Afwezig zonder bericht: - 
 
Gasten: M. Krol (hoofd Juridische Zaken) en E. van der Burgt (privacy jurist) 
 40 
Publieke tribune: 3 toehoorders 
 
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 45 
COR-voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.11 uur en heet iedereen van harte welkom, 
in het bijzonder mevrouw Krol (hoofd Juridische Zaken) en mevrouw Van der Burgt (privacy jurist 
van de UvA). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 50 
CvB: 

• Tijdens de vorige OV was aangekondigd dat er een brief aan de decanen zou worden 
gestuurd waarin wordt benadrukt dat de faciliteitenregeling moet worden nagevolgd. De 
brief wordt op korte termijn gestuurd met de COR in cc.  

Datum 

18 mei 2018 
Locatie 

Maagdenhuis, kamer 21 
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E.B.I. Moors 
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• De COR heeft een melding gedaan dat hij juridisch advies zal inwinnen over de 55 
zeggenschapsrelatie tussen de UvA en de UvA Holding BV. Het CvB heeft aangegeven 
bezwaar te hebben tegen de betaling van dit juridische advies aangezien de COR in 2012 
ook hierover juridisch is geadviseerd. Toen is uitgezocht dat de Holding als zelfstandige 
entiteit/rechtspersoon buiten het bereik van medezeggenschapsorganen van de UvA valt. 
Hierom is het College van mening dat de vragen die de COR wil voorleggen aan de 60 
advocaat niet noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad.  
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de COR zich intern zal beraden over dit besluit van 
het CvB.  

• Op 6 juli staat het artikel 24-overleg gepland. Collegevoorzitter Ten Dam is echter 
verhinderd omdat zij dan in het Verenigd Koninkrijk is. Mevrouw Maex is bereid om het 65 
overleg te voeren.  

 
COR: 

• De COR heeft zomerreces van 20 juli tot en met 24 augustus. De nieuwe COR vergadert 
voor de eerste keer op 31 augustus.  70 

• COR-lid Pasman is lid geworden van de commissie Financiën.  
 
3. Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het instemmingsverzoek aangaande het Privacybeleid en 
het instemmingsverzoek aangaande het Camerareglement in goede orde zijn ontvangen. De COR 75 
heeft juridisch advies gevraagd voor de twee instemmingsverzoeken en heeft het advies over beide 
gedeeld met JZ. Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor het advies en stelt voor om het juri-
dische advies gezamenlijk door te lopen.  
 
Mevrouw Krol geeft aan dat de puntsgewijze samenvatting van het juridische advies wordt doorlo-80 
pen. Ze verduidelijkt eerst dat uit de AVG een aantal verplichtingen volgt en dat in het Privacybeleid 
is aangegeven welke verplichtingen van toepassing zijn op de UvA. Het doel van het beleid is het 
schetsen van kaders en het bieden van handvatten. Uitwerkingen vinden plaats in separate regelingen 
maar deze moeten nog worden vastgesteld. Het informatiebeveiligingsbeleid, het beleid autorisaties 
en de uitwerking van het Camerareglement worden nog aan de COR voorgelegd. Andere zaken die 85 
ter informatie zullen volgen zijn onder meer het privacystatement, het cookiestatement, de banners 
en het model verwerkersovereenkomst. Het verwerkingsregister is een vorm van boekhouding en 
vormt dan ook geen aparte besluitvorming. Mevrouw Krol meldt verder dat op 1 juni een externe 
Functionaris Gegevensbescherming zal aantreden. Er zijn ook contactpersonen op alle faculteiten.  
 90 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat uitwerkingen vaak pas op een later moment volgen. Het 
zou de COR geruststellen als de nadere uitwerkingen worden opgenomen in het beleid. Mevrouw 
Krol antwoordt dat bekeken moet worden hoe deze kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld in een 
addendum.  
 95 
Mevrouw Krol loopt verder door het juridische advies. De jurist heeft de suggestie gedaan om na 
een jaar het beleid te evalueren. Mevrouw Krol dankt de jurist voor de suggestie en geeft aan deze 
over te nemen. Mevrouw Krol stelt in tegenstelling tot het juridische advies dat het CvB wel ver-
werkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG. Dit is in lijn met de wet en de rechtspraak. Het 
Privacybeleid richt zich dan ook niet tot het CvB omdat dit beleid afkomstig is van het CvB. Verder 100 
verandert JZ ter verduidelijking de zin ‘de UvA heeft deze striktere eisen uit de AVG geïmplemen-
teerd door middel van dit beleid’ naar ‘de UvA heeft deze striktere eisen uit de AVG verwerkt in dit 
beleid’.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan het beleid onduidelijk en niet doelgericht te vinden. Er wordt 105 
vaak gesproken in lijdende vorm waardoor niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is. Mevrouw 
Van der Burgt herhaalt dat het beleid een kader is. Ze begrijpt wel de behoefte aan houvast en ver-
wijst naar hoofdstuk 4 van het Privacybeleid waarin zoveel mogelijk is uitgewerkt. Het zou echter 
geen kader meer zijn als er nader in detail zou worden getreden. Mevrouw Krol vult aan dat het be-
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leid van de Universiteit Twente als leidraad heeft gediend. De COR heeft de Universiteit Twente 110 
destijds als goed voorbeeld aangedragen. COR-lid Donner merkt op dat in een kader wel hoort te 
staan wie de zorg draagt voor bepaalde zaken zoals het opstellen van procedures. Mevrouw Krol 
herhaalt dat het beleidsstuk van het CvB is en het CvB is dan ook aanspreekbaar. In het Privacybe-
leid wordt aangegeven aan welke principes wordt gehouden. Sommige punten worden nog nader 
uitgewerkt. Verder geeft mevrouw Krol aan dat een communicatieoffensief nodig is. Deze is gestart 115 
met berichtgeving in de nieuwsbrief. 
 
COR-lid Koster vraagt op welke termijn de overige documenten kunnen worden verwacht. Me-
vrouw Krol antwoordt dat het informatiebeveiligingsbeleid begin juni zal worden aangeleverd.  
 120 
COR-voorzitter Ó Nualláin stelt dat in de AVG staat welke aspecten in het Privacybeleid moeten 
zijn opgenomen. Hij vraagt of alle aspecten zijn opgenomen. Mevrouw Krol bevestigt dit.  
 
Mevrouw Krol gaat verder met de reactie op het juridische advies. Sancties zijn ter transparantie in 
het beleid genoemd. Als de COR daar problemen mee heeft, dan kan het worden geschrapt. Het 125 
betreft geen nieuwe bevoegdheid van het CvB. Verder zijn in het kader van de digitale personeels-
dossiers de procedure en toegang met betrekking tot de personeelsgegevens reeds aan de orde ge-
weest. Daarnaast wordt in het juridische advies aangegeven dat enkele onjuiste interpretaties van de 
AVG moeten worden gecorrigeerd. JZ zal begrippen in overeenstemming brengen met de AVG.  
 130 
Mevrouw Van der Burgt gaat in op de archivering. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard 
dan voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, noodzakelijk is. Na de bewaartermijn dienen de per-
soonsgegevens buiten het bereik van de actieve administratie te worden gebracht. In 6.5 van het 
Privacybeleid is beschreven dat gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn worden vernietigd 
of indien noodzakelijk onder specifieke voorwaarden (algemeen belang, wetenschappelijk of histo-135 
risch onderzoek of statistische doeleinden) in een archief worden bewaard. Het doel op dat moment 
is archivering. Mevrouw Van der Burgt geeft aan dat er mogelijk wat verwarring heeft kunnen ont-
staan vanwege een voetnoot. De voetnoot zal worden aangepast. Bij de DIV gelden overigens speci-
fieke bewaartermijnen. In de wet staat ook dat het doel om iets te bewaren op een later moment mag 
wijzigen in archivering. De opslagbeperking blijft echter gelden.  140 
  
COR-lid Breetvelt geeft aan dat in het Privacybeleid staat dat rechtspersonen en vennootschappen 
die geheel of gedeeltelijk aan de UvA zijn verbonden, zelf verantwoordelijk zijn voor het formuleren 
van privacybeleid. COR-lid Breetvelt vraagt of deze organisaties wel gebruik kunnen maken van het 
beleid van de UvA. Ook zou er gebruik kunnen worden gemaakt van de Functionaris Gegevensbe-145 
scherming. Mevrouw Krol antwoordt op het tweede punt dat in dat geval de Functionaris Gegevens-
bescherming een tweede aanstelling zou moeten krijgen. De Holding zou dit zelf moeten regelen. 
Verder volgt het Privacybeleid van de UvA het SURF-model dat openbaar is. De Holding is vrij om 
dat model als voorbeeld te nemen. Verder geeft ze aan dat in het Privacybeleid zal worden toege-
voegd dat het CvB bevindingen uit het verslag van de Functionaris Gegevensbescherming zal delen 150 
met de medezeggenschap.  
 
COR-lid Kleverlaan vraagt of de documenten en regelingen die voortvloeien uit het Privacybeleid 
op papier kunnen worden gezet. Hij vraagt in het bijzonder naar loggen en track and trace. Mevrouw 
Krol antwoordt dat er nog geen volledig overzicht is. De meeste regelingen hebben te maken met het 155 
informatiebeveiligingsbeleid. Mevrouw Van der Burgt verzekert dat bij een akkoord op het Privacy-
beleid niet direct alle andere reglementen ook zijn vastgesteld. COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan 
dat het duidelijk moet zijn welke documenten uit het beleid voortvloeien en terugkomen in het in-
formatiebeveiligingsbeleid. Collegevoorzitter Ten Dam bevestigt dat er een lijst zal worden opge-
steld met daarin de regelingen die in ieder geval onder het informatiebeveiligingsbeleid vallen. Ook 160 
wordt de reactie van het CvB op het juridische advies, die zojuist is verwoord, op schrift aangebo-
den. 
 
Mevrouw Krol vraagt of de COR zal afstemmen met de CSR. COR-voorzitter Ó Nualláin antwoordt 
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dat er wel wordt gesproken maar dat iedere raad zijn eigen beslissing zal maken.  165 
 
4. Reglement cameratoezicht 
Mevrouw Krol geeft aan dat de CSR al heeft ingestemd met het reglement. Ze vraagt welke vragen 
de COR heeft en of de COR nog aanpassingen wenst. COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij 
bezwaar heeft tegen het plaatsen van geheime camera’s. Mevrouw Krol antwoordt dat dit mag vol-170 
gens de Autoriteit Persoonsgegevens. De mogelijkheid moet open worden gehouden. Collegevoor-
zitter Ten Dam antwoordt dat er echt gegronde redenen moeten zijn voor het plaatsen van verborgen 
camera’s. Andere middelen moeten zijn uitgeput. Mevrouw Van der Burgt geeft aan dat een verwij-
zing naar de rechtspraak en de wet kan worden toegevoegd in het memo. Er wordt niet afgeweken 
van de Autoriteit Persoonsgegevens en de wet.  175 
 
COR-lid Kleverlaan geeft aan het opmerkelijk te vinden dat er in artikel 9 wordt gesproken van be-
heerder in plaats van de Corporate Risk- and Insurance Manager. Ook ziet hij graag meer maatrege-
len vermeld om een datalek te voorkomen. COR-lid Caron geeft aan dat verborgen camera’s perso-
neelsvolgsystemen zijn en dat de plaatsing van deze ter instemming aan de COR moet worden voor-180 
gelegd. COR-lid Van Tubergen merkt op dat het verkrijgen van inzage in beelden een ruime tijd kan 
duren wanneer er bezwaar wordt aangetekend, terwijl de beelden binnen vier weken worden gewist. 
Hiervoor moet aandacht komen in het beleid.  
 
COR-lid Breetvelt vraagt of camera’s op alle werkplekken worden geplaatst. Mevrouw Krol ant-185 
woordt dat dit niet mag en niet wordt gedaan.  
 
Raadslid Van Tubergen gaat in op artikel 3 van het Camerareglement. Cameratoezicht kan ook wor-
den gebruikt om toezicht te houden. BHV’ers zouden gebruik willen maken van de beelden bij hun 
inzet. Daar is nu niet in voorzien in het Camerareglement.  190 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin dankt mevrouw Krol en mevrouw Van der Burgt voor de antwoorden en 
toelichting. De COR zal volgende week besluiten over de instemmingsverzoeken.  
 
5. Rondvraag en sluiting 195 

• COR-lid Terpstra vraagt naar de verwerkersovereenkomsten en of die er al zijn op 25 mei. 
Mevrouw Van der Burgt antwoordt dat die op 25 mei conform AVG moeten zijn. JZ heeft 
modellen, welke kunnen worden opgevraagd.  

• COR-lid Caron geeft aan dat hij de COR op 1 juni helaas moet verlaten vanwege zijn 
nieuwe functie. 200 

• COR-lid Donner geeft aan blij te zijn dat COR-lid Hille weer aanwezig is na een periode 
van ziekte.  

 
COR-voorzitter Ó Nualláin dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 11.04 uur. 
 205 

De 169e Overlegvergadering vindt plaats op 
vrijdag 8 juni 2018, 9.00-11.00 uur, REC B3.07 

 
Openstaande actiepunten 
 
CvB: 
n.a.v. de 167e OV d.d. 06-04-2018: 

• De COR een kopie van de brief aan de decanen over het belang van goede facilitering van de 
medezeggenschap sturen. 

• Uitzoeken waarom de Regeling fraude en plagiaat niet onder de WOR valt. 
• De evaluatie van de pilot BYOD sturen. 
• Nagaan of sommige medewerkers minder nettoloon overhouden vanwege de pensioenpremie.  

COR: 
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n.a.v. de 155e OV d.d. 09-12-2016, de 157e OV d.d. 10-03-2017 en de 158e OV d.d. 07-04-2017: 
• De directeur ICTS spreken over de ICT-wensen van de COR. 

n.a.v. de 167e OV d.d. 06-04-2018: 
• Het initiatiefadvies aangaande het loopbaanbeleid WP nagaan op nieuwe voorstellen. 

 


