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Onderwerp 
Reactie COR - Privacy kwesties betreffende het gebruik van gegevens voor CBS Barometer 
 
Geacht College, 
 
Op de IV van d.d. 9 april 2021 heeft de FG ons geïnformeerd over het feit dat persoonlijke gegevens 
van medewerkers worden gedeeld met het CBS. De COR is geen instemming gevraagd over dit 
besluit. Krachtens artikel 27 lid 1 juncto k van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de 
COR op dit besluit een instemmingsrecht. De COR is zelfs niet geïnformeerd en heeft van dit besluit, 
via een algemene mailing aan alle medewerkers en UvA-nieuwsbericht gericht aan alle medewerkers, 
op d.d. 4 maart 2021 kennis moeten nemen van dit besluit. 
 
De COR beroept zich op nietigheid van het besluit op grond van artikel 27 lid 5 WOR. De termijn van 
een maand waarbinnen de COR bezwaar kan maken loopt vanaf d.d. 19 maart 2021, want dat is de 
datum waarop de aangegeven bezwaartermijn van twee weken is geëindigd. Naar het oordeel  van de 
COR is hiermee de tijdigheid van het inroepen van de nietigheid van dit besluit een feit en verzoekt de 
COR het CvB per direct te stoppen met het delen van de genoemde persoonsgegevens van de UvA-
medewerkers alsook de gegevens van alumni. 
 
Alvorens invulling te geven aan dit besluit, verwacht de COR dat het College aan de COR een 
instemmingsverzoek stuurt en de volgende informatie verstrekt:  
 
- Welke informatie van medewerkers wordt doorgestuurd aan het CBS? 
- Wat is het gerechtvaardigd belang dat het belang van de universiteit boven het belang van de privacy 
van de werknemers gaat? 
- Wat wordt met deze informatie gedaan en hoe wordt deze informatie beschermd? 
- Gaat het om alle medewerkers of een of meer groepen daarvan? 
- Waarom worden oud-medewerkers meegenomen in de procedure, die na 10 jaar nog in het systeem 
staan, ondanks verwijderingsplicht volgens AVG? 
- Sommige gegevens zijn zo uitgebreid bij kleine afdelingen, dat deze gegevens zijn terug te leiden 
naar individuen. Hoe wordt toch geborgd dat de  gedeelde informatie van deze individuen niet tot hen 
te herleiden zijn? 
- Wat zijn de ethische overwegingen om een registratie uit te voeren (in historische context)? 
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- Wat is de waarde van de gewonnen informatie: de opgevraagde gegevens lijken niet te leiden tot 
kennis over etnische/religieuze diversiteit? 
- Hoe worden medewerkers in de gelegenheid gebracht om toestemming te geven voor het delen van 
hun gegevens? 
 
De COR hoopt op korte termijn instemmingsverzoek over gebruik van gegevens van medewerkers 
voor de CBS Barometer van het CvB te ontvangen. 
 
 
Hoogachtend,  
 
      
                                                                                         
Gerwin van der Pol,       Erella Grassiani, 
Voorzitter      Vicevoorzitter 


