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Thema: privacy

Or als bewaker van Big Brother

AVG in de or-praktijk
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving rond privacy in, de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit bete-

kent dat organisaties aan een aantal wettelijke verplichtingen 

moeten voldoen. Welke rol speelt de or in dit proces? 

• (heimelijk) cameratoezicht;

• telefooncentrales;

• black box, board computer of gps-systeem;

• antivirussoftware of software ter voorkoming van 

KANS (RSI);

• (fi lter)software voor de controle op e-mail- en internet-

gebruik;

• prikklok of andere systemen van toegangscontrole;

• badges of chipcards die erop gericht zijn om toegang, 

aanwezigheid, verplaatsingen en/of betalingen te 

 volgen.

D
e AVG is de vervanger van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens, de wet die reguleerde hoe or-

ganisaties met persoonsgegevens om dienen te 

gaan. Door de AVG worden deze privacy-rechten uitge-

breid en versterkt, krijgen organisaties daar meer verant-

woordelijkheden in en gaan in heel Europa dezelfde regels 

gelden. Wat er precies verandert en in welke stappen er 

voldaan kan worden aan deze nieuwe wet, is terug te vin-

den bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteit-

persoonsgegevens.nl). Maar wat is de positie van de or in 

dit proces? En welke invloed kan hij hebben op de keuzes 

die gemaakt worden in dit traject?

Van oudsher heeft de or instemmingsrecht volgens artikel 

27 WOR, bij regelingen voor het verwerken van persoons-

gegevens en voor regelingen bedoeld voor, of geschikt als 

personeelsvolgsystemen. De AVG verplicht organisaties te 

voldoen aan een aantal standaarden om de persoonsgege-

vens en de veilige verwerking daarvan te borgen. Deze 

borging vraagt meestal om het instellen van een of meer-

dere regelingen, waardoor het instemmingsrecht automa-

tisch van kracht is. Dit gebeurt vooral wanneer het de per-

soonsgegevens van de medewerkers betreft. Die situatie 

speelt onder meer bij:

• verzuimregistratie;

• registratie voortzetting arbeidsdeelname allochtonen;

• personeelsdossiers;

• personeelsinformatiesysteem;

• salarisadministratie;

• managementinformatiesystemen (als deze informatie 

op persoonsniveau bevatten).

Personeelsvolgsystemen kunnen ook diverse stromen van 

persoonsgegevens opleveren. Voorbeelden van perso-

neelsvolgsystemen zijn onder meer:
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Checklist AVG voor de or
• bespreek met de bestuurder: is de organisatie klaar voor 

de AVG?

• Check: zijn alle stromen persoonsgegevens opgenomen 

in de documentatie?

• Bepaal welke rol je als or wil nemen bij het beoordelen 

van de gedocumenteerde ‘processen verwerken per-

soonsgegevens’ en de DPIA, en bespreek dit met de be-

stuurder.

• Indien er een FG aangesteld moet worden: bepaal welk 

takenpakket deze zou moeten hebben en bespreek dit 

met de bestuurder.

• Check: instemmingsrecht op nieuwe regelingen betref-

fende (nieuwe) regelingen vanuit het documentatiepro-

ces, een DPIA, of de aanstelling van een FG. 

Documentatie
De AVG legt organisaties onder meer een documentatie-

plicht op, waarin staat op welke manier de organisatie aan 

de AVG voldoet. Dit houdt in dat beschreven moet staan 

welke persoonsgegevens er verwerkt worden, waar deze 

gegevens vandaan komen en met welk doel ze verwerkt 

worden. 

Het beschrijven van de bestaande regelingen en het daar-

mee voldoen aan deze documentatieplicht is op zich geen 

regeling volgens artikel 27, maar de gevolgen die deze do-

cumentatie kan hebben kunnen dat wel degelijk zijn. 

Vanuit deze documentatie dienen de processen van gege-

vensverwerking namelijk beoordeeld te worden. Is het pro-

ces gevoelig voor privacy-risico’s dan moet er mogelijk 

een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd 

worden, oftewel een risico-evaluatie en bijbehorende 

maatregelen om risico’s te beperken. 

Hier dienen zich de eerste keuzes aan waarbij de or in 

beeld komt. Wie beoordeelt namelijk de processen en be-

paalt of er een DPIA uitgevoerd moet gaan worden? En wie 

voert de DPIA uit? De organisatie is daarvoor verantwoor-

delijk en het is aan te raden daar duidelijkheid over te ver-

schaff en. Hier kan dus een procedure of een regeling voor 

in het leven worden geroepen. Hierop heeft de or dan in-

stemmingsrecht, aangezien deze ook de verwerking van 

de persoonsgegevens van de medewerkers zullen gaan 

beoordelen.

Actieve rol?
De or kan afwachten welke regelingen ingesteld worden 

om aan de AVG te voldoen en hier haar instemmingsrecht 

op uitvoeren, en ditzelfde doen wanneer uit het DPIA blijkt 

dat procedures aangepast worden en daar dus ook een in-

stemmingsverzoek uit komt. Dit is de reactieve benade-

ring. 

De or kan er ook voor kiezen om een actievere rol te spelen 

in het proces. Te denken valt aan een stem in de vaststel-

ling van de commissie die de processen beoordeelt, of in 

de commissie die de DPIA uitvoert. En wat betekent ‘een 

stem hebben’ dan precies? Wil de or dat één van de or-le-

den onderdeel is van deze commissie(s)? Of willen jullie op 

een andere manier betrokken blijven? Maak de keuze die 

past bij jullie organisatie en jullie or.

Een andere maatregel vanuit de AVG is de aanstelling van 

een Functionaris Persoonsgegevens (FG). Deze is verplicht 

voor organisaties die voldoen aan een aantal criteria, terug 

te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer een organisatie niet volledig aan deze criteria 

voldoet, kan hij vrijwillig een FG aanstellen. Het aanstellen 

van een FG en zijn of haar takenpakket is een regeling die 

de verwerking van persoonsgegevens raakt. Daarom valt 

hij onder het instemmingsrecht van de or. Zeker wanneer 

ook de verwerking van interne persoonsgegevens hier on-

derdeel van is, wat praktisch gezien vrijwel altijd het geval 

zal zijn.

De or doet er goed aan om te bepalen wat ze belangrijk 

vindt bij een dergelijke aanstelling. In het voortraject kan 

ze aangeven wat er onder het takenpakket dient te vallen 

en hoe de or een rol speelt bij de verdere invulling van dit 

takenpakket. Dit aangezien het instemmingsrecht uiter-

aard van kracht blijft, dus ook wanneer de ene regeling (de 

FG) een andere regeling (maatregel vanuit een DPIA) wil 

invoeren of aanscherpen!  
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Or en privacy: 
maak passende 

keuzes! 


