INSTELLINGSBESLUIT ONDERDEELCOMMISSIE VAN HET ONDERDEEL …..

De ondernemingsraad van de Vrije Universiteit, gelet op artikel 15 lid 3 van de Wet op de
Ondernemingsraden, neemt het volgende besluit tot het instellen van een
onderdeelcommissie.
Artikel 1
Er is een onderdeelcommissie voor het onderdeel ...
Artikel 2 Taak
De onderdeelcommissie heeft tot taak te fungeren als orgaan van over leg tussen de
bestuurder en de werknemers van het onderdeel over aangelegenheden die het onderdeel
betreffen, voor zover deze aangelegenheden niet in het overleg met de ondernemingsraad
worden behandeld.
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Artikel 3 Bevoegdheden
De onderdeelcommissie heeft de bevoegdheid tot het plegen van overleg met de bestuurder
van het onderdeel.
De onderdeelcommissie oefent wat het onderdeel betreft de advies-, instemmings- en
overlegbevoegdheden van de ondernemingsraad uit ten aanzien van besluiten waartoe de
bestuurder van het onderdeel bevoegd is, behoudens in de gevallen bij of krachtens dit besluit
bepaald.
Wanneer de werkgever aan de ondernemingsraad een voornemen tot reorganisatie meldt dat
betrekking heeft op het onderdeel, bepaalt de raad of de onderdeelcommissie de
bevoegdheden van de ondernemingsraad terzake zal uitoefenen. Besluit de raad deze
bevoegdheden zelf uit te oefenen, dan wint de raad het advies van de onderdeelcommissie in.
De onderdeelcommissie behoeft de voorafgaande toestemming van de ondernemingsraad
voor het uitnodigen van een deskundige, indien hieraan kosten zijn verbonden, alsmede voor
het inroepen van de bemiddeling van de bedrijfscommissie.
Artikel 4 Samenstelling
De onderdeelcommissie bestaat uit .. leden. Zij worden gekozen door en uit de in het
onderdeel werkzame werknemers. Kiesgerechtigd zijn zij die voldoen aan het bepaalde in
artikel 5 lid 1 van het reglement van de ondernemingsraad. Verkiesbaar zijn zij die voldoen
aan het bepaalde in artikel 5 lid 2 van het reglement van de ondernemingsraad.
De verkiezing van de leden geschiedt voor het overige volgens de regels voor de verkiezing
van de leden van de ondernemingsraad, opgenomen in de artikelen 4 t/m 13 (m.u.v. artikel 7
ste
lid 2, 1 volzin, de woorden ‘vijf of meer’) en de artikelen 15 en 16 van het reglement van de
ondernemingsraad. De onderdeelcommissie bevordert de totstandkoming van
kandidatenlijsten en dient zo nodig zelf een kandidatenlijst in.
De bestuurder waarmee de onderdeelcommissie het overleg voert is uitgesloten van actief en
passief kiesrecht.
De onderdeelcommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter.
De onderdeelcommissie kiest uit haar midden een secretaris; deze functie kan samenvallen
met die van plaatsvervangend voorzitter.
De onderdeelcommissie geeft de namen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en
de secretaris alsmede wijzigingen in de bekleding van deze functies onverwijld door aan het
secretariaat van de ondernemingsraad.
De leden van de onderdeelcommissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij
geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad en aan de
voorzitter van de onderdeelcommissie.
Een werknemer die zitting heeft in de facultaire studentenraad kan niet tevens lid zijn van de
onderdeelcommissie.

Artikel 5 Zittingsduur
De leden van de onderdeelcommissie treden om de drie jaar tegelijk af. Zij zijn terstond
herkiesbaar.
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Artikel 6 Tussentijdse vacatures en onderbezetting
In geval van een tussentijdse vacature in de onderdeelcommissie wordt gehandeld
overeenkomstig artikel 14 lid 1 en lid 2 van het reglement van de ondernemingsraad.
De ondernemingsraad kan, indien door toepassing van de procedures genoemd in artikel 14
lid 1 en lid 2 van het reglement van de ondernemingsraad niet in de vacature kan worden
voorzien, op unanieme voordracht van de onderdeelcommissie een lid benoemen.
Indien minder dan tweederde deel van het aantal zetels in de onderdeelcommissie bezet is,
verliest de commissie haar bevoegdheden.
De ondernemingsraad kan, indien minder dan tweederde deel van het aantal zetels in de
onderdeelcommissie bezet is, besluiten dat bij het onderdeel tussentijdse verkiezingen worden
gehouden ter vervulling van de vacatures. Aldus verkozen leden van de onderdeelcommissie
treden af op het moment dat bij reguliere verkiezingen verkozen leden zouden aftreden.
De ondernemingsraad kan, indien minder dan tweederde deel van het aantal zetels in de
onderdeelcommissie bezet is, zoveel leden in de commissie benoemen als nodig is om te
bereiken dat ten minste tweederde deel van het aantal zetels bezet is. De
onderdeelcommissie wordt uitgenodigd een voordracht te doen. Benoemde leden van de
onderdeelcommissie treden af op het moment dat bij reguliere verkiezingen verkozen leden
zouden aftreden.

Artikel 7 Werkwijze
De onderdeelcommissie komt bijeen volgens een door haar vastgesteld rooster en voorts
wanneer de voorzitter daarom verzoekt of ten minste twee leden de voorzitter daarom
verzoeken.
In geval van een vergadering 'op verzoek' bepaalt de voorzitter tijd en plaats van de
vergadering. Een vergadering op verzoek van ten minste twee leden wordt gehouden binnen
veertien dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen.
Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien ten minste de helft van het aantal leden van
de onderdeelcommissie aanwezig is. Het aantal leden wordt in dit verband gelijk gesteld met
het aantal bezette zetels.
De secretaris stelt voor elke vergadering een agenda op.
De agenda wordt bekendgemaakt aan de onderdeelcommissie, de bestuurder van het
onderdeel en de ondernemingsraad. De agenda wordt voorts bekendgemaakt aan de
werknemers van het onderdeel. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt
bekendmaking niet later dan zeven dagen voor de vergadering van de onderdeelcommissie.
Ieder lid van de onderdeelcommissie kan aan het begin van de vergadering voorstellen doen
ten aanzien van de agendering van onderwerpen van spoedeisende aard. De vergadering
stelt de agenda vast.
De vergadering van de onderdeelcommissie en de vergaderstukken zijn als regel openbaar,
behoudens de beperkingen die voortvloeien uit overeenkomstige toepassing van artikel 20
van de Wet op de Ondernemingsraden. Van de vergaderstukken wordt een afschrift gezonden
naar de ondernemingsraad.
Van iedere vergadering van de onderdeelcommissie wordt binnen veertien dagen na de
vergadering, onder verantwoordelijkheid van de secretaris, een verslag opgemaakt.
Het verslag van een vergadering dient door de onderdeelcommissie te worden vastgesteld.
Het wordt vervolgens bekendgemaakt aan de bestuurder van het onderdeel en aan de
ondernemingsraad. Voorts wordt het bekendgemaakt aan de werknemers van het onderdeel.
Verslagen van besloten vergaderingen of van besloten gedeelten van vergaderingen worden
niet bekendgemaakt. De onderdeelcommissie kan besluiten conceptverslagen na goedkeuring
door de voorzitter en de secretaris bekend te maken.
Brieven die door de onderdeelcommissie worden verzonden, worden ondertekend door de
voorzitter of diens plaatsvervanger.
Artikel 8 Besluitvorming
De onderdeelcommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
leden. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Voor de
berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee.

Artikel 9 Jaarverslag
De onderdeelcommissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden in het
afgelopen kalenderjaar. Dit verslag wordt geacht deel uit te maken van het jaarverslag van de
ondernemingsraad.
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Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
Ontwikkelingen gedurende de zittingsperiode van de onderdeelcommissie die het
voortbestaan of de personeelsomvang van het onderdeel betreffen, kunnen voor de
ondernemingsraad aanleiding worden om dit instellingsbesluit in te trekken of aan te passen,
tussentijdse verkiezingen uit te schrijven voor extra zetels of zo nodig de onderdeelcommissie
op te heffen en/of de verkiezing van een nieuwe onderdeelcommissie uit te schrijven. Daarbij
kan de bepaling in de eerste volzin van artikel 5 aangepast worden.
De Ondernemingsraad kan, als de in lid 1 genoemde bijzondere ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven en de genoemde maatregelen in de ogen van de ondernemingsraad en de
betrokken onderdeelcommissie(s) niet mogelijk of zinvol zijn , overgaan tot het benoemen van
leden in een onderdeelcommissie voor de periode tot aan de eerstvolgende reguliere
verkiezingen.
Als (zeer) bijzondere ontwikkeling wordt in elk geval aangemerkt een ingrijpende reorganisatie
van een dienst of faculteit, het opheffen van een dienst of faculteit en een fusie van diensten
of faculteiten, ook indien dat het gevolg is van samenwerking met een andere instelling.

Aldus vastgesteld door de Ondernemingsraad op 30 oktober 2013.

