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Regeling compensatie en faciliteiten ondernemingsraad TU Delft 

 
 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
Overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen over de compensatie in tijd en geld 

voor werkzaamheden van de leden van de ondernemingsraad en over de overige faciliteiten voor de 
ondernemingsraad 

 
Gelet op de artikelen 17 en 18 van de Wet op de ondernemingsraden; 

 
Gehoord de ondernemingsraad (55e overlegvergadering van 21 januari 2004 en 57e 

overlegvergadering van 24 maart 2004); 
 
 

BESLUIT: 
 
Vast te stellen de navolgende regeling: 
 
Artikel 1 (begripsbepalingen) 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. WOR:  Wet op de ondernemingsraden; 
b. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft. 
 
 
Artikel 2 (faciliteiten) 

 
Het College van Bestuur stelt aan de ondernemingsraad ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, van 

de WOR, de volgende voorzieningen en faciliteiten beschikbaar: 
a. Het gebruik van een vergaderruimte, twee werkplekken en de daarbij behorende 

gebruikelijke apparatuur, waaronder telefoon, computer, printer en kopieerapparaat. 
b. Een jaarlijks vast te stellen bedrag voor bureaukosten, waaronder kantoorbenodigdheden, 

vergaderkosten, literatuur, reiskosten en kosten voor juridische bijstand.  
c. Ondersteuning door een ambtelijk secretaris voor een volledige werkweek. 

 
 
Artikel 3 (scholingskosten) 
 
Het College van Bestuur stelt aan de ondernemingsraad van de TU Delft beschikbaar een jaarlijks 

vast te stellen bedrag voor scholing en vorming, die de ondernemingsraad nodig oordeelt in verband 
met de vervulling van de taak van de leden van de ondernemingsraad, als bedoeld in artikel 18, 
tweede lid, van de WOR. 
 
 
Artikel 4 (compensatie in tijd) 
 
Ter vervulling van de taak voor de ondernemingsraad en de commissies van die raad, zoals 
omschreven in de artikelen 17 en 18 van de WOR, worden de leden van de ondernemingsraad als 
volgt vrijgesteld van hun normale werkzaamheden: 

a. leden van de ondernemingsraad, niet zijnde de voorzitter of de secretaris: voor 20% van de 
werktijd per week; 

b. de voorzitter van de ondernemingsraad: voor 40% van de werktijd per week; 
c. de secretaris van de ondernemingsraad: voor 60% van de werktijd per week. 

 
 
Artikel 5 (compensatie in geld) 

 
1. Het College van Bestuur stelt jaarlijks het budget vast dat totaal voor compensatie aan de 

beheerseenheden beschikbaar is, in verband met de vrijstelling van de normale werkzaamheden van  
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de leden van de ondernemingsraad ter vervulling van de taak voor de ondernemingsraad en de 
commissies van die raad. 

 
2. Jaarlijks wordt op basis van de salariskosten in januari de totaalsom vastgesteld van: 

a. 20 % van de loonkosten inclusief de  werkgeverslasten van elk lid van de ondernemingsraad, 
en 

b. 40% van de loonkosten inclusief werkgeverslasten van de voorzitter van de 

ondernemingsraad, en 
c. 60% van de loonkosten inclusief werkgeverslasten van secretaris van de ondernemingsraad. 

 
3. De vergoeding aan een beheerseenheid bedraagt de breuk van het budget bedoeld in het eerste 

lid en de totaalsom bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met: 
a. 20 % van de loonkosten inclusief de  werkgeverslasten van elk lid van de ondernemingsraad, 

dat bij de betreffende beheerseenheid werkzaam is; 
b. 40% van de loonkosten inclusief werkgeverslasten van de voorzitter van de 

ondernemingsraad, die bij de betreffende beheerseenheid werkzaam is; 
c. 60% van de loonkosten inclusief werkgeverslasten van secretaris van de ondernemingsraad, 

die bij de betreffende beheerseenheid werkzaam is. 
 
4. De vergoeding komt ten goede aan de afdeling of sectie van de beheerseenheid waarbij het lid 
van de ondernemingsraad werkzaam is en wordt daartoe geoormerkt. 

 
 
Artikel 6 ( budget 2004) 
 
Voor het jaar 2004 worden de volgende bedragen vastgesteld: 

a. Het bedrag in artikel 2, onder b: € 36.000; 
b. Het bedrag in artikel 3: € 14.000; 

c. Het bedrag in artikel 5, eerste lid: € 260.000; 
 

 
Artikel 7 (inwerkingtreding) 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Delta, 

waarin kennisgeving wordt gedaan van de regeling, en werkt terug tot en met 1 januari 2004.  
 
 
Artikel 8 (citeertitel) 

 
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling compensatie en faciliteiten ondernemingsraad TU Delft. 
 

 
Deze regeling wordt tot twee maanden na inwerkingtreding ter inzage gelegd bij de afdelingen P&O 

van de beheerseenheden. De regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft. 
Van deze regeling, de plaatsing op de website en de ter inzage legging zal kennisgeving worden 

gedaan in de Delta, het Weekblad van de Technische Universiteit Delft. 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2004. 
 

 
 

Ir. G.J. van Luijk 
Voorzitter 
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TOELICHTING 
 
De artikelen 17 en 18 van de WOR bevatten de faciliteiten en voorzieningen die de ondernemer aan 
de ondernemingsraad en zijn leden beschikbaar moet stellen. Onderhavige regeling geeft hier 
invulling aan. 
In de artikelen 2, 3 en 4 worden de bepalingen uit de WOR geconcretiseerd en vertaald naar de 
geldende situatie voor de TU Delft. Deze bepalingen zijn materieel een voortzetting van de afspraken 

tussen de ondernemingsraad en het College van Bestuur, vastgelegd in een brief van 26 februari 
1999, kenmerk 90512, die hiermee komt te vervallen. 
In aanvulling op de bepalingen uit de WOR is in artikel 5 voorzien in een compensatie aan de 
beheerseenheden voor het verlies aan arbeidstijd van de aldaar werkzame leden van de 
ondernemingsraad. Hiermee geeft het College, mede op aangeven van de ondernemingsraad, aan dat 
de kosten voor de medezeggenschap ten behoeve van het gehele ‘concern’ (de TU Delft) ook op 
concernniveau worden gedragen en niet alleen ten laste komen van de betreffende 
beheerseenheden. Hoewel hier sprake is van een interne verrekeningregel is deze bepaling gelet op 

de samenhang met de andere bepalingen in deze regeling opgenomen, alsmede omdat de 
compensatieregeling de rechten van de leden van de ondernemingsraad ondersteunt. 

 
 

Met de in artikel 4 geregelde compensatie in tijd voor de ondernemingsraadleden voor de diverse 
werkzaamheden voor de ondernemingsraad, is tevens uitvoering gegeven aan artikel 18, derde lid, 

van de WOR. Over de compensatie in tijd, uitgedrukt in een percentage van de werktijd, is 
overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad. Er wordt van uit gegaan dat een ‘gewoon’ lid 
20% van zijn tijd besteedt aan het raadswerk en de voorzitter, respectievelijk secretaris 2x, 
respectievelijk, 3x zo veel. 
De WOR bepaalt reeds in artikel 18 dat het salaris van de leden van de ondernemingsraad tijdens het 

raadswerk wordt doorbetaald. Artikel 5 voorziet in aanvulling hierop in, zoals gezegd, een interne 
compensatieregeling aan de beheerseenheden. De compensatie is gekoppeld aan de loonkosten ter 

grootte van de in artikel 4 gehanteerde percentages. Omdat geen budget beschikbaar is om de totale 
procentuele loonkosten, inclusief werkgeverslasten, te compenseren, bepaalt het eerste lid dat het 
College van Bestuur jaarlijks een budget hiervoor vaststelt. Dit budget wordt gedeeld door de totale 
salariskosten, berekend volgens het tweede lid. De aldus ontstane breuk wordt toegepast op de 
procentuele loonkosten van elk lid van de ondernemingsraad. Zo wordt de beheerseenheid, waar 
ondernemingsraadleden werkzaam zijn, naar evenredigheid gecompenseerd. 
 
 

 
 

 


