Kaderregeling medezeggenschap Vrije Universiteit

A. Inzake faciliteiten, doorbetaling loon, scholing, vorming en onderling beraad ex art.
17 en 18 van de Wet
Artikel 1
1. Voor activiteiten conform het bepaalde in artikel 17 en artikel 18 lid 1 van de Wet hebben
de leden van de ondernemingsraad het recht hun arbeid te onderbreken gedurende
maximaal 0,2 van de volledige arbeidsduur overeenkomstig de CAO. Voor leden van het
dagelijks bestuur van de ondernemingsraad komt daar maximaal 0,2 van de volledige
arbeidsduur overeenkomstig de CAO bovenop en voor de voorzitter nog maximaal 0,1
extra. De organisatorische eenheid waarin een lid van de ondernemingsraad werkzaam
is, ontvangt een tussen het College van Bestuur en de ondernemingsraad
overeengekomen compensatie.
2. Voor activiteiten conform het bepaalde in artikel 17 en artikel 18 lid 1 van de Wet hebben
de leden van de onderdeelcommissies van de ondernemingsraad het recht hun arbeid te
onderbreken gedurende een gedeelte van de arbeidsduur, dat gezamenlijk wordt
vastgesteld door de onderdeelcommissie en de bestuurder van het onderdeel. Het
bedoelde gedeelte van de arbeidsduur wordt niet lager vastgesteld dan 0,05 en niet
hoger dan 0,2 van de volledige arbeidsduur overeenkomstig de CAO. De bestuurder van
het onderdeel maakt het vastgestelde gedeelte van de arbeidsduur bekend aan de
leidinggevenden van de afdelingen van het onderdeel. De leidinggevenden treffen, op
basis van deze vaststelling en daartoe in staat gesteld door de bestuurder van het
onderdeel, voor de leden van de onderdeelcommissie die tot hun afdeling behoren, een
regeling die het hen mogelijk maakt van het bovengenoemde recht gebruik te maken.
Het College van Bestuur en de ondernemingsraad zien erop toe dat in elk onderdeel voor
alle leden van de onderdeelcommissie een dergelijke regeling tot stand komt.
3. Voor activiteiten conform het bepaalde in artikel 17 en artikel 18 lid 1 van de Wet hebben
de leden van de vaste commissies van de ondernemingsraad die geen lid zijn van de
ondernemingsraad, het recht hun arbeid te onderbreken gedurende maximaal 0,1 van de
volledige arbeidsduur overeenkomstig de CAO.
4. De leden van de ondernemingsraad zijn, naast het bepaalde in lid 1, gerechtigd jaarlijks
gedurende 5 dagen hun arbeid te onderbreken voor het ontvangen van de scholing en
vorming die zij in verband met het vervullen van hun lidmaatschap van de raad nodig
oordelen. De leden van een vaste commissie van de ondernemingsraad zijn,
onverminderd het bepaalde in de eerste volzin, gerechtigd jaarlijks gedurende 3 dagen
hun arbeid te onderbreken voor het ontvangen van de scholing en vorming die zij in
verband met het vervullen van hun lidmaatschap van deze commissie nodig oordelen.
5. De leden van de onderdeelcommissies van de ondernemingsraad zijn, naast het
bepaalde in lid 2, gerechtigd jaarlijks gedurende 3 dagen hun arbeid te onderbreken voor
het ontvangen van de scholing en vorming die zij in verband met het vervullen van hun
lidmaatschap van de onderdeelcommissie nodig oordelen.
6. De leden van de ondernemingsraad en zijn commissies zijn verplicht tijdig met hun
leidinggevende te overleggen over de tijdstippen van de werkonderbrekingen voor
vergaderingen en andere activiteiten.
7. De vergaderingen van de ondernemingsraad of zijn commissies vinden zoveel mogelijk
plaats op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.
Indien leden van de ondernemingsraad of zijn commissies vergaderingen e.d. buiten hun
diensttijd moeten bijwonen, wordt hen daarvoor een compensatie in vrije tijd geboden.
Deze compensatie bedraagt 100% van de bedoelde tijd.
8. Werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad en zijn commissies dienen als
onderdeel van de loopbaan van de leden van de ondernemingsraad en zijn commissies
beschouwd te worden.
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B. Inzake de overlegvergadering ex art. 23 en art. 15 lid 3 van de Wet
Artikel 2 Ondernemingsraad
1. Ten minste 6 maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats.
2. Een overlegvergadering vindt ook plaats in de navolgende gevallen:
a. op verzoek van het College van Bestuur of van het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad;
b. op verzoek van ten minste 5 leden van de ondernemingsraad.
3. Een overlegvergadering kan slechts plaatsvinden, indien meer dan de helft van het aantal
zittende leden van de Ondernemingsraad aanwezig is en ten minste 1 lid van het College
van Bestuur.
4. De bijeenroeping voor de overlegvergadering geschiedt door het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad door middel van een kennisgeving aan de leden en aan het College
van Bestuur.
5. Het dagelijks bestuur stelt samen met het College van Bestuur de agenda op voor de
overlegvergadering en stelt het tijdstip van de vergadering vast. Het dagelijks bestuur
zendt de agenda, onder toevoeging van de agendastukken, ten minste 7 dagen voor de
te houden overlegvergadering aan de leden, aan de vaste adviseurs en aan het College
van Bestuur. Tevens maakt het de agenda bekend aan de werknemers.
6. De voorzitter van de ondernemingsraad en een lid van het College van Bestuur zijn
beurtelings voorzitter van de overlegvergadering. De ambtelijk secretaris van de
ondernemingsraad is tevens ambtelijk secretaris van de overlegvergadering.
7. Van iedere overlegvergadering worden notulen gemaakt. Het dagelijks bestuur zendt de
notulen voor de eerstvolgende overlegvergadering aan de leden en aan het College van
Bestuur. De notulen worden aan de vergadering ter goedkeuring en vaststelling
voorgelegd, waarna deze, binnen 10 dagen, gepubliceerd worden.
8. Indien een lid van het College van Bestuur, de voorzitter van de ondernemingsraad of ten
minste 3 leden van de ondernemingsraad dit verzoeken, kan een overlegvergadering
worden geschorst. De schorsingsduur wordt tijdens de vergadering vastgesteld.
9. De overlegvergaderingen zijn openbaar, tenzij het College van Bestuur en/of de
ondernemingsraad hiertegen ten aanzien van bepaalde agendapunten of mededelingen
bezwaren hebben.
10. Het College van Bestuur kan zich in overlegvergaderingen laten bijstaan door de
Stafdirecteur Personeel en Organisatie of door andere in de onderneming werkzame
personen.
11. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer worden in de gelegenheid gesteld zich
tijdens vergaderingen door in- of externe deskundigen bij te laten staan, met
inachtneming van hetgeen terzake is bepaald in de Wet.
12. Indien het College van Bestuur een bepaald onderwerp behandeld wenst te zien in een
overlegvergadering, dienen de daarbij behorende stukken ten minste 14 dagen voor de
daaraan voorafgaande vergadering van de ondernemingsraad in het bezit van de
ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad te zijn. In spoedeisende gevallen kan
hiervan, in overeenstemming met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad,
worden afgeweken.

Artikel 3 Onderdeelcommissie
Op de overlegvergadering is hetgeen in het instellingsbesluit is bepaald omtrent de werkwijze
van de onderdeelcommissie van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het
volgende:
1. Ten minste 6 maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats.
2. Een overlegvergadering vindt ook plaats in de navolgende gevallen:
a. op verzoek van de bestuurder van het onderdeel of van de voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter van de onderdeelcommissie;
b. op verzoek van ten minste 2 leden van de onderdeelcommissie.
3. Een overlegvergadering kan slechts plaatsvinden, indien meer dan de helft van het aantal
zittende leden van de Onderdeelcommissie aanwezig is en de bestuurder van het
onderdeel.
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4. De agenda voor de overlegvergadering wordt twee weken vóór de overlegvergadering in
overleg tussen de bestuurder van het onderdeel en de voorzitter van de
onderdeelcommissie opgesteld en zo spoedig mogelijk daarna, maar in ieder geval zeven
dagen vóór de vergadering, bekend gemaakt.
5. De voorzitter van de onderdeelcommissie en de bestuurder van het onderdeel zijn
beurtelings voorzitter van de overlegvergadering. De secretaris van de
onderdeelcommissie is tevens secretaris van de overlegvergadering.
6. Van iedere overlegvergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden aan de
overlegvergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd, waarna deze, binnen 10
dagen, gepubliceerd worden.
7. Indien de bestuurder van het onderdeel, de voorzitter van de onderdeelcommissie of ten
minste 2 leden van de onderdeelcommissie dit verzoeken, kan een overlegvergadering
worden geschorst. De schorsingsduur wordt tijdens de vergadering vastgesteld.
8. Artikel 2 lid 9 t/m lid 12 zijn van overeenkomstige toepassing.
9. In overleg tussen onderdeelcommissie en de bestuurder van het onderdeel kan van de
hierboven beschreven werkwijze worden afgeweken.

C. Inzake voorzieningen ex art. 17 van de Wet
Artikel 4
Het College van Bestuur verplicht zich de ondernemingsraad te voorzien van een ambtelijk
secretariaat. De ambtelijk secretaris en de andere personen werkzaam ten behoeve van het
ambtelijk secretariaat worden in overeenstemming met het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad door de ondernemer aangesteld.

Artikel 5
Het College van Bestuur en de ondernemingsraad zien erop toe dat een onderdeelcommissie
door de bestuurder van het onderdeel in overleg met de onderdeelcommissie voorzien wordt
van de benodigde ambtelijke secretariële ondersteuning.

D. Inzake het aantal leden van een onderdeelcommissie
Artikel 6
Bij de vaststelling van het aantal leden van een onderdeelcommissie is de in artikel 6 lid 1 van
de wet geformuleerde norm van overeenkomstige toepassing.
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