
Tijdens de sociale verkiezingsprocedure worden op verschillende tijdstippen een aantal persoonsgegevens verwerkt. 
De gegevens kunnen worden aangeplakt in de onderneming of elektronisch gedeeld. Heel wat ACV-militanten 
hebben vragen rond de privacy van de gegevens. De nieuwe GDPR-regelgeving wordt namelijk vaak – terecht of on-
terecht - ingeroepen door werkgevers om geen informatie meer te bezorgen aan de vakbonden in de onderneming. 
Hieronder enkele aandachtspunten over dit onderwerp. 

Er zijn twee soorten van gegevensverwerking die voor veel werknemers van toepassing zijn. Al je collega’s met 
stemrecht vallen hieronder, aangezien het om de kiezerslijsten en de contactgegevens van deze collega’s gaat. 

Bij het opstellen van de kiezerslijsten worden de gegevens van veel werknemers verwerkt. 

Op dag X worden de voorlopige kiezerslijsten opgesteld en meegedeeld aan de werknemers, die de inhoud ervan 
moeten kunnen controleren. Deze lijsten bevatten de naam, voornaam, geboortedatum, datum van indiensttreding 
en dienst waar de werknemers zijn tewerkgesteld.  

Deze lijsten worden aangeplakt op een toegankelijke plek in de onderneming. Ze kunnen ook elektronisch 
beschikbaar worden gesteld, op voorwaarde dat alle werknemers er tijdens de normale werkuren toegang toe 
hebben. De Gegevensbeschermingsautoriteit raadt aan deze lijsten niet per e-mail naar de werknemers te sturen 
aangezien er dan een verhoogd risico voor de bescherming van de privacy ontstaat.

De beschikbaarheid van de kiezerslijsten voor alle werknemers is bedoeld om de transparantie en de collectieve 
controle tijdens de volledige verkiezingsprocedure binnen het bedrijf te garanderen. Bovendien kan elke werknemer 
een klacht indienen in geval van een fout.  

Aangezien de kiezerslijsten binnen de OR en/of het Comité PB moet worden goedgekeurd, vraag je jouw werkgever 
beter tijdig naar de gegevens waarmee hij deze kiezerslijsten zal opstellen. Je hebt het recht om deze informatie te 
ontvangen. Zo heb je meer tijd om alles te controleren.

Let op: verwar de kiezerslijsten niet met de personeelslijsten. Het zijn namelijk enkel de kiezerslijsten die moeten 
worden aangeplakt volgens de wetgeving sociale verkiezingen. Enkel de gegevens die nodig zijn voor het opstellen 
van deze kiezerslijsten moet de werkgever dus in principe bezorgen aan de OR en/of het Comité PB. 
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Sociale verkiezingen en persoonsgegevens: aandachtspunten 

Opstellen en communicatie van kiezerslijsten

De nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (GDPR) doet veel vragen rijzen over de manier waarop 
contact kan worden opgenomen met werknemers in het kader van sociale verkiezingen.

Op het moment van hun aansluiting aanvaarden ACV-leden om syndicaal nieuws te ontvangen, zowel binnen als 
buiten hun onderneming. Daarnaast worden ze betrokken bij de sociale verkiezingscampagne en krijgen ze 
informatie via de contactgegevens die we van hen mochten gebruiken. Uiteraard kunnen leden naar wie we 
informatie sturen, altijd vragen om zich af te melden voor verdere communicatie.

Als afgevaardigde en als militant gaat je taak veel verder dan overtuigen en informeren van ACV-leden! Wat de niet-
ACV-leden betreft, zal de aanpak wel wat verschillen. Als je campagne wil voeren voor de sociale verkiezingen, moet 
je voorzichtig blijven bij het contacteren van je collega’s. Ze moeten namelijk altijd kunnen aangeven dat ze geen 
syndicale informatie meer willen ontvangen. En vergeet ook niet de optie ‘BCC’ te gebruiken wanneer je hen mailt, 
zodat de lijst van je ontvangers onzichtbaar is voor de ontvangers. 

Het verzenden van inlichtingen over de sociale verkiezingen

Twijfel je of heb je hulp nodig? Contacteer dan je vakbondssecretaris!


