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Datum
1

Begripsbepalingen

Artikel 1

Onze referentie

In dit reglement en in de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:
Onderneming

Ondernemer

Vermogensbeheer B.V. te Den Haag en BNG
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Gebiedsontwikkeling B.V. te Den Haag gezamenlijk
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de Raad van Bestuur van de N.V. Bank Nederlandse
Directie van BNG Vermogensbeheer B.V. te Den Haag en
de Directie van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. te Den Haag

Wet

de Wet op de ondernemingsraden

Ondernemingsraad

de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad van de
Onderneming

Secretaris

de Secretaris van de Ondernemingsraad

Ambtelijk secretaris

de door de Ondernemer aan de Ondernemingsraad ter
beschikking gestelde persoon ter ondersteuning van de
Secretaris ten behoeve van met name de notulering en de
secretariaatsvoering van de overlegvergadering en de
notulering van ondernemingsraadvergaderingen

Werknemersorganisaties

verenigingen van werknemers bedoeld in artikel 9 lid 2
onder a van de Wet.

Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2
1.

De Ondernemingsraad bestaat uit negen leden, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6, lid 1 van de Wet en onverminderd het bepaalde in artikel 9 van dit
reglement.

2.

De Ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en één of meer
plaatsvervangende voorzitters.

3.

De Ondernemingsraad kiest uit zijn midden een Secretaris en één of meer
plaatsvervangende secretarissen.

4.

De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter,
vertegenwoordigt de Ondernemingsraad in en buiten rechte.

Artikel 3
1.

Het lidmaatschap van de Ondernemingsraad strekt zich uit over een periode
van vier jaar. Het lidmaatschap gaat in op 1 maart van het jaar waarin het lid is
gekozen en eindigt op 1 maart vier jaar later, behoudens voor zover toepassing
van het derde lid van dit artikel, en met uitdrukkelijke instemming van het
betrokken lid, tot een kortere periode leidt.

2.

Aftredende leden kunnen zich weer verkiesbaar stellen en zijn terstond
herbenoembaar.

3.
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Gemeenten te Den Haag, mede optredend namens de
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Binnen een periode van vier jaar, te rekenen vanaf 1 maart van het jaar waarin
verkiezingen hebben plaatsgevonden, treedt steeds na twee jaar en na vier jaar
ten minste de helft van het aantal leden af, volgens een door de
Ondernemingsraad op te stellen rooster van aftreden. Een lid dat tussentijds
een opengevallen plaats inneemt treedt in de periode van degene wiens plaats

hij inneemt. Ingeval de Ondernemingsraad een oneven aantal leden heeft

Datum

wordt het rooster van aftreden zo opgesteld dat afwisselend het aantal leden
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dat aftreedt naar boven dan wel naar beneden wordt afgerond op het meest
nabij gelegen hele aantal.

Onze referentie
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Kandidaatstelling en verkiezing
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Artikel 4
1.

De organisatie van de verkiezing van de leden van de Ondernemingsraad berust
bij de Ondernemingsraad.

2.

De Ondernemingsraad kan een uit drie leden bestaande verkiezingscommissie
instellen, die de bevoegdheden van de Ondernemingsraad ten aanzien van de
verkiezingen uitoefent.

3.

Het secretariaat van de verkiezingscommissie wordt gevoerd door de Secretaris
van de Ondernemingsraad.

Artikel 5
1.

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden direct
voorafgaande aan de datum van de verkiezingen in de Onderneming werkzaam
zijn geweest op grond van een arbeidsovereenkomst met de Onderneming.

2.

Verkiesbaar tot lid van de Ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten
minste zes maanden direct voorafgaande aan de datum van de verkiezingen
onafgebroken in de Onderneming werkzaam zijn geweest op grond van een
arbeidsovereenkomst met de Onderneming.

Artikel 6
1.

De Ondernemingsraad bepaalt, na overleg met de Ondernemer, de datum van de
verkiezingen alsmede het tijdstip van aanvang en einde van de stemming. De
Secretaris doet van één en ander mededeling aan de Ondernemer, aan de in de
Onderneming werkzame personen en aan de Werknemersorganisaties.
De mededeling over de datum waarop verkiezingen worden gehouden vindt
plaats in de derde volle week van november [week 47]van het jaar voorafgaande
aan de datum waarop de verkiezingen worden gehouden.

2.
3.

De datum van de verkiezingen ligt in de eerste volle week van februari [week 6].
De verkiezingscommissie kan zich bij verkiezingen laten bijstaan door één of
meer stembureaus, elk bestaande uit ten hoogste drie in de Onderneming
werkzame personen.

Artikel 7
1.

Uiterlijk in de eerste volle week van december [week 49] van het jaar
voorafgaande aan de datum waarop de verkiezingen worden gehouden stelt de
verkiezingscommissie een lijst op van de in de Onderneming werkzame personen
die op de verkiezingsdatum verkiesbaar en/of kiesgerechtigd zijn, en maakt deze
lijst in de Onderneming bekend.

2.

Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van één of meer
kandidaten bij de secretaris van de verkiezingscommissie. Deze verstrekt een
gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld ten name van degene, die de lijst
heeft ingediend. De lijstindiening kan zowel door een ieder die zich verkiesbaar
stelt plaatsvinden als door een Werknemersorganisatie.

3.

Tot uiterlijk de derde volle week van december [week 51] van het jaar
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voorafgaande aan de datum waarop de verkiezingen worden gehouden kunnen

Datum

de kandidaten en de Werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen bij de
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secretaris van de verkiezingscommissie.
4.

Uiterlijk in de vierde volle week van november [week 48] van het jaar
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voorafgaande aan de datum waarop de verkiezingen worden gehouden, bepaalt
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de verkiezingscommissie het aantal handtekeningen dat nodig is voor de
indiening van een kandidatenlijst voor diegene die geen lid zijn van een
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Werknemersorganisatie die een kandidatenlijst heeft ingediend. Dit aantal
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bedraagt ten hoogste 30.
5.

Bij elke kandidatenlijst wordt van ieder daarop voorkomende kandidaat een
schriftelijke verklaring overgelegd dat deze de kandidatuur aanvaardt.

6.

De namen van de kandidaten, zoals bedoeld in lid 4, mogen slechts op één
kandidatenlijst voorkomen.

Artikel 8
1.

De verkiezingscommissie onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de
daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit
reglement.

2.

De verkiezingscommissie verklaart een kandidatenlijst, die niet aan de in het
vorig lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld mede aan
degene(n) die de kandidatenlijst heeft (hebben) ingediend. (zie artikel 16 van dit
reglement voor bezwaren)

3.

De geldige kandidatenlijsten worden uiterlijk twee weken voor de
verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de in de Onderneming
werkzame personen en aan de Ondernemer bekend gemaakt.

Artikel 9
Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de
Ondernemingsraad, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde
kandidaten geacht te zijn gekozen op de datum die voor de verkiezingen is
bepaald.
Artikel 10
1.
2.

De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming.
De verkiezingscommissie bepaalt of de stemming schriftelijk of langs
electronische weg zal geschieden.

3.

In het geval van een schriftelijke stemprocedure wordt door of namens de
verkiezingscommissie op de verkiezingsdatum op de daartoe door de
verkiezingscommissie aangewezen plaatsen aan iedere kiesgerechtigde persoon
die zich bij de verkiezingscommissie meldt éénmaal een gewaarmerkt stembiljet
uitgereikt. Op dit stembiljet staan de te kiezen kandidaten per ingediende,
geldige kandidatenlijst vermeld. Dadelijk na invulling doet de kiesgerechtigde
persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus. Iedere kiesgerechtigde
persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen stemmen,
mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. De
verkiezingscommissie reikt aan de gemachtigde die zich bij de
verkiezingscommissie als kiesgerechtigde meldt per machtiging éénmaal een
gewaarmerkt stembiljet uit. Stemmen met gebruikmaking van een machtiging is
alleen toegestaan tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

4.

In het geval van een stemprocedure langs electronische weg wordt door de

verkiezingscommissie aan iedere kiesgerechtigde persoon de gelegenheid

Datum

gegeven zijn stem uit te brengen door gebruikmaking van het daarvoor geschikte
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en bestemde electronische stemapparaat. Deze faciliteit voorziet er ten minste in
dat alleen stemgerechtigde personen en gemachtigden hun stem kunnen

Onze referentie

uitbrengen, dat iedere persoon en iedere gemachtigde slechts éénmaal een stem
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kan uitbrengen en dat de stemming geheim is. Iedere kiesgerechtigde persoon
kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen stemmen, mits hij
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door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd. Stemmen met
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gebruikmaking van een machtiging is alleen toegestaan tegelijk met het
uitbrengen van de eigen stem.
Artikel 11
Iedere kiesgerechtigde persoon brengt zoveel stemmen uit als er plaatsen te
vervullen zijn. Op iedere kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
Artikel 12
1.

Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige
stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.

2.

Bij een schriftelijke stemprocedure zijn ongeldig de stembiljetten:
a.

die niet door of namens de verkiezingscommissie zijn uitgereikt;

b.

waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

c.

waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht;

d.

waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de
verkozen kandidaten.

3.

Bij een stemprocedure langs electronische weg zijn ongeldig de stemmen:
a.

die niet zijn uitgebracht overeenkomstig de electronische stemfaciliteit;

b.

waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

c.

waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht.

Artikel 13
1.

Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen
op zich verenigd hebben. Indien voor de laatste te bezetten zetel meerdere
kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist
tussen hen het lot.

2.

De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld
en volledig bekendgemaakt aan de Ondernemer, aan de in de Onderneming
werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben
ingediend.

Artikel 14
Het resultaat van de stemming, waaronder begrepen de gebruikte stembiljetten
dan wel de electronische registratie van de langs electronische weg uitgebrachte
stemmen wordt door de secretaris van de verkiezingscommissie in één of meer
gesloten enveloppen ten minste drie maanden bewaard.
4

Voorziening in tussentijdse vacature

Artikel 15
1.

In geval van een tussentijdse vacature in de Ondernemingsraad wijst de
Ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die

blijkens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van de laatst

Datum

gehouden verkiezingen, bedoeld in artikel 13 lid 2, daarvoor als eerste in
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aanmerking komt.
2.

De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.

Onze referentie

3.

Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, wordt in de
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vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen
zes maanden een periodieke algemene verkiezing plaatsvindt.
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5

Bezwarenregeling

Artikel 16
1.

Tegen een besluit van de verkiezingscommissie met betrekking tot:
a.

de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van het
begin en het einde van de stemming (artikel 6 lid 1);

b.

de opstelling van de lijst van kiesgerechtigden en verkiesbare personen
(artikel 7 lid 1);

c.

de vaststelling van het aantal handtekeningen dat nodig is voor de indiening
van een kandidatenlijst door degenen die geen lid zijn van een
Werknemersorganisatie, welke een kandidatenlijst heeft ingediend (artikel 7
lid 4);

d.

de geldigheid van de kandidatenlijst (artikel 8);

e.

de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen (artikel 13 lid 2);

f.

de voorziening in een tussentijdse vacature (artikel 15 lid 1);

kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het
desbetreffende besluit bezwaar maken bij de Ondernemingsraad.
2.

De Ondernemingsraad beslist onverwijld over dit bezwaar en treft zo nodig de
noodzakelijke voorzieningen.

3.

Indien een kandidatenlijst niet voldoet aan het bepaalde bedoeld in lid 1 onder c
en d, wordt indiener gedurende één week na kennisgeving daarvan in de
gelegenheid gesteld de lijst aan de gestelde eisen aan te passen.

6

Werkwijze en secretariaat

Artikel 17
1.

De Ondernemingsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak in de
navolgende gevallen bijeen:
a.

op verzoek van de voorzitter;

b.

op verzoek van ten minste 1/3 van het aantal leden;

c.

op de data die de Ondernemingsraad voor het lopende jaar heeft bepaald en
in een vergaderschema heeft vastgelegd.

2.

De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op
verzoek van de leden wordt gehouden binnen veertien dagen nadat het verzoek
bij de voorzitter is ingekomen.

3.

De bijeenroeping geschiedt door de Secretaris, door middel van een schriftelijke
dan wel elektronische kennisgeving aan de leden. Behoudens in spoedeisende
gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste zeven dagen vóór de te houden
vergadering.

4.

Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van het aantal
leden van de Ondernemingsraad aanwezig is. Bij ontstentenis van de voorzitter
en diens plaatsvervanger kiest de Ondernemingsraad uit de aanwezige leden een

5.

voorzitter voor de vergadering.

Datum

Wanneer twee maal tot een vergadering is opgeroepen zonder dat het quorum is
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opgekomen, zal de daarna uitgeschreven vergadering doorgang vinden wanneer
6.

minimaal 1/3 van het aantal leden aanwezig is.

Onze referentie

Ondernemingsraad vergadert ten minste zes keer per jaar.

1336923
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Artikel 18
De Secretaris is belast met het bijeenroepen van de Ondernemingsraad, het
opmaken van de agenda alsmede met het voeren van de briefwisseling en het
beheren van de voor de Ondernemingsraad bestemde en van de
Ondernemingsraad uitgaande stukken.
Voorts is de Secretaris verantwoordelijk voor het ten behoeve van de
Ondernemingsraad en zijn commissies bij te houden archief en
documentatiesysteem.
Artikel 19
1.

De Secretaris maakt voor iedere vergadering een agenda op. Hij plaatst op de
agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid
van de Ondernemingsraad kan één of meer onderwerpen op de agenda doen
plaatsen.

2.

De Secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de Ondernemingsraad,
aan de Ondernemer en aan de in de Onderneming werkzame personen.
Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste
zeven dagen vóór de vergadering van de Ondernemingsraad.

3.

Indien op de agenda een onderwerp staat dat in het bijzonder betrekking heeft
op BNG Vermogensbeheer B.V. dan wel BNG Gebiedsontwikkeling B.V. wordt de
directie van de desbetreffende vennootschap uitgenodigd om de vergadering bij
te wonen en het woord te voeren, een en ander voor zover het dat onderwerp
betreft.

Artikel 20
1.

De Ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken
wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de
Ondernemingsraad in een bepaald geval anders besluit. Voor de berekening van
het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee.

2.

Indien bij een besluit met betrekking tot benoeming van een persoon geen van
de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij eerste stemming de
meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen, die alsdan
de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist
het lot.

3.

Bij staking van stemmen over een door de Ondernemingsraad te nemen besluit,
dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de
eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de
stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
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Datum
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Artikel 21
1.
2.

Van iedere vergadering van de Ondernemingsraad wordt door de Ambtelijk

Onze referentie

secretaris een verslag opgemaakt.
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Dit verslag zendt de Ambtelijk secretaris binnen zeven werkdagen toe aan de
leden van de Ondernemingsraad.
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3.

In de volgende vergadering wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
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4.

De Secretaris maakt het verslag bekend aan de in de Onderneming werkzame
personen en aan de Ondernemer. Hierbij rekening houdend met eventuele
vertrouwelijke passages.

Artikel 22
1.

De Secretaris maakt jaarlijks vóór 1 juni een verslag op van de werkzaamheden
van de Ondernemingsraad en van de commissies van die raad in het afgelopen
verslagjaar. De Secretaris wordt daarbij ondersteund door de overige leden van
de Ondernemingsraad. Dit jaarverslag behoeft de goedkeuring van de
Ondernemingsraad.

2.

De Secretaris maakt het jaarverslag zo spoedig mogelijk na de goedkeuring door
de Ondernemingsraad bekend aan de leden van de Ondernemingsraad en zijn
commissies, aan de Ondernemer en aan de in de Onderneming werkzame
personen. Voorts zendt de Secretaris het jaarverslag aan het bevoegde
districthoofd van de Arbeidsinspectie, alsmede aan de bevoegde
Bedrijfscommissie.

3.

Het verslagjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 23
De Ondernemingsraad kan ten behoeve van het uitvoeren van zijn
werkzaamheden een of meer commissies instellen.
Artikel 24
1.

Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de
Ondernemingsraad.

2.

Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de Ondernemingsraad de
Ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.

3.

In een vergadering waarin besloten wordt het reglement te wijzigen of aan te
vullen dienen ten minste 2/3 van het aantal leden van de Ondernemingsraad
aanwezig te zijn.

4.

Een zodanig besluit behoeft de instemming van een meerderheid van het aantal
leden van de Ondernemingsraad.

5.

De Ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van de wijziging of
aanvulling aan de Ondernemer en aan de bevoegde Bedrijfscommissie.

Vastgesteld in de vergadering van de Ondernemingsraad van 21 november 2011.

Datum
Bijlage A
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Vaste commissies

Onze referentie
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De verkiezingscommissie
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Artikel 1
1.
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De Ondernemingsraad stelt een vaste commissie voor de regeling van de
verkiezingen in, de "verkiezingscommissie". Met betrekking tot de
verkiezingscommissie gelden de bepalingen van deze bijlage.

2.

De verkiezingscommissie bestaat uit drie leden waarvan ten minste twee leden
lid zijn van de Ondernemingsraad, waaronder de Secretaris. De samenstelling
van de commissie wordt bekend gemaakt aan de Ondernemer en aan de in de
Onderneming werkzame personen.

3.

Deze commissie behandelt voor de Ondernemingsraad de aangelegenheden
betreffende de verkiezingen en oefent ten aanzien van die aangelegenheden de
aan de Ondernemingsraad toekomende bevoegdheden uit.

Artikel 2
1.

De leden van de verkiezingscommissie worden door de Ondernemingsraad
benoemd voor een periode aanvangende op het tijdstip van de benoeming en
eindigend op het tijdstip waarop de eerstvolgende groep van leden van de
Ondernemingsraad aftreedt overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het reglement
van de Ondernemingsraad, met dien verstande dat de commissie in de
samenstelling voorafgaande aan dat tijdstip bevoegd is tot afwikkeling van al
hetgeen betrekking heeft op de door de commissie in die samenstelling
georganiseerde verkiezing van leden van de Ondernemingsraad.

2.

De verkiezingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. Het secretariaat
wordt gevoerd door de Secretaris.

3.

De verkiezingscommissie vergadert op verzoek van de voorzitter en op verzoek
van twee leden van de commissie. Een vergadering kan slechts plaatsvinden
indien ten minste twee leden van de commissie aanwezig zijn.

4.

De artikelen 17, lid 2 en 3, 18, 19 en 20 van het reglement van de
Ondernemingsraad zijn ten aanzien van de verkiezingscommissie van
overeenkomstige toepassing.

5.

De leden van de verkiezingscommissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag
nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de
Ondernemingsraad, aan de voorzitter van de verkiezingscommissie en aan de
Ondernemer.

2

De VGWM-commissie

Artikel 1
1.

De Ondernemingsraad stelt een vaste commissie in voor VGWM (Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn en Milieu).

2.

De commissie bestaat uit minimaal drie leden waarvan ten minste twee leden lid
zijn van de Ondernemingsraad. De samenstelling van de commissie wordt
bekend gemaakt aan de Ondernemer en aan de in de Onderneming werkzame
personen.

3.

De commissie behandelt voor de Ondernemingsraad de aangelegenheden

Datum

betreffende Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu voortvloeiende uit
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wettelijke regelingen zoals de Wet en ARBO wet. De commissie rapporteert aan

4.

de Ondernemingsraad en brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan

Onze referentie

deze raad.
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De commissie pleegt zelfstandig en regelmatig overleg met de Ondernemer, de
bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de ARBO deskundige en de ARBO
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dienst.
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Besluitvorming naar aanleiding van dit overleg vindt in de Ondernemingsraad
plaats.
Artikel 2
1.

De leden van de commissie worden door de Ondernemingsraad benoemd voor
een periode aanvangend op het tijdstip van benoeming en eindigend op het
tijdstip waarop de eerstvolgende groep van leden van de Ondernemingsraad
aftreedt overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het reglement van de
Ondernemingsraad.

2.
3.

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
De commissie vergadert zeven dagen voor de reguliere
ondernemingsraadvergadering of op verzoek van de voorzitter van de commissie
of op verzoek van twee leden van de commissie.
Een vergadering kan slechts plaats vinden indien twee leden van de commissie
aanwezig zijn.

4.

De artikelen 17, lid 2 en 3, 18, 19 en 20 van het reglement van de
Ondernemingsraad zijn ten aanzien van de VGWM-commissie van
overeenkomstige toepassing.

5.

De leden van de VGWM-commissie kunnen te allen tijde als zodanig ontslag
nemen. Zij geven daarvan schriftelijke kennis aan de voorzitter van de
Ondernemingsraad, aan de voorzitter van de VGWM-commissie en aan de
Ondernemer.

Vastgesteld in de vergadering van de Ondernemingsraad van 21 november 2011.

Datum
Bijlage B

24 november 2011

Gang van zaken bij de overlegvergadering

Onze referentie
1336923

Artikel 1
1.

De overlegvergaderingen worden beurtelings geleid door de Ondernemer of
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degene die hem ingevolge artikel 23, zesde lid van de Wet vervangt en de
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voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad.
2.

Plaats en tijdstip van de overlegvergadering worden door de Ondernemer en de
voorzitter van de Ondernemingsraad bepaald in overleg met de Secretaris. De
vergaderingen vinden in de regel binnen de werktijd plaats.

3.

De bijeenroeping van de overlegvergadering geschiedt door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Ondernemer en de leden van de
Ondernemingsraad. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de
bijeenroeping ten minste zeven dagen vóór de te houden vergadering.

4.

De overlegvergadering vindt minimaal zes keer per jaar plaats.

Artikel 2
1.

De Ambtelijk secretaris is belast met het bijeenroepen van de
overlegvergadering, het opmaken van de agenda en het opstellen van het
verslag van de vergaderingen, alsmede met het beheren van het voor de
overlegvergadering bestemde archief.

Artikel 3
1.

De Ambtelijk secretaris maakt voor elke overlegvergadering een agenda op,
waarop de door de Ondernemer en de leden van de Ondernemingsraad
opgegeven onderwerpen worden geplaatst.

2.

De Ambtelijk secretaris zendt de agenda met de eventueel daarbij behorende
bescheiden aan de Ondernemer en de leden van de Ondernemingsraad.
3. De Ambtelijk secretaris maakt de agenda bekend aan de in de Onderneming
werkzame personen.

3.

Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt toezending c.q. bekendmaking
ten minste zeven dagen vóór de te houden vergadering.

Artikel 4
1.
2.

Van elke overlegvergadering wordt een verslag opgemaakt.
Dit verslag zendt de Ambtelijk secretaris zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen veertien dagen, aan de Ondernemer en de leden van de
Ondernemingsraad.

3.

In de volgende overlegvergadering wordt het verslag goedgekeurd en
vastgesteld.

4.

De Ambtelijk secretaris maakt het verslag bekend aan de in de Onderneming
werkzame personen. Hierbij rekening houdend met eventuele vertrouwelijke
passages.

Artikel 5
1.

In de in artikel 24, eerste lid, van de Wet bedoelde overlegvergaderingen zijn de
commissarissen van de vennootschap, dan wel één of meer vertegenwoordigers
uit hun midden aanwezig.

2.

De agenda met de eventueel daarbij behorende bescheiden, alsmede het tijdstip

Datum

en de plaats van de te houden overlegvergadering, worden door de Ambtelijk

24 november 2011

secretaris tijdig aan de raad van commissarissen of aan een eerder
samengestelde vertegenwoordiging uit hun midden toegezonden c.q. bekend

Onze referentie

gemaakt.

1336923

Vastgesteld in de overlegvergadering van de Ondernemingsraad van
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21 november 2011.
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Buiten reglement en bijlagen

Afspraken tussen Gemeenschappelijke Ondernemingsraad en Ondernemer inzake faciliteiten
en voorzieningen

Positie OR-leden algemeen
In de Onderneming wordt over en weer grote waarde toegekend aan het overleg met
de Ondernemingsraad. Dit betekent niet alleen dat de wettelijke verplichtingen zullen
worden nagekomen, maar ook dat steeds zal worden gestreefd daar een zinvolle
inhoud aan te geven in de dagelijkse praktijk. Dit zal des te beter slagen door een
positieve opstelling ten opzichte van de Ondernemingsraad door leidinggevenden en
overige medewerkers. Dat betekent, dat ieders medewerking nodig is om de
medezeggenschap goed te doen functioneren en om degenen die daarin het personeel
vertegenwoordigen een goede taakuitoefening mogelijk te maken.
Wettelijke bepalingen
Een ieder die een functie in de Ondernemingsraad heeft kan rekenen op een stipte
naleving van de wettelijke bepalingen en de CAO met betrekking tot zijn of haar
positie.
Dit betreft o.a. de bepalingen betreffende het gebruik van "voorzieningen" (artikel 17
Wet), de tijd voor beraad en overleg (artikel 18 lid 1 Wet), de tijd voor scholing en
vorming (artikel 18 lid 2 Wet) en de ontslagbescherming (artikel 21 Wet).
De Onderneming dient het de gekozene mogelijk te maken zijn of haar taak te allen
tijde uit te oefenen. Daarbij hoort ondersteuning en het beschikbaar maken van tijd
voor het Ondernemingsraad -werk, dat tenslotte deel uit maakt van de taak van
betrokkenen.
Voorzieningen
De Ondernemingsraad kan gebruik maken van de normaal beschikbare voorzieningen
zoals vergaderruimte , postverzending, telefoon, computers, en kopieerfaciliteiten.
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad recht op secretariële ondersteuning in de vorm
van een notulist voor OR- en overlegvergaderingen voor 32 uur per maand. Deze
persoon is als Ambtelijk secretaris tevens belast met de secretariaatsvoering van de
overlegvergadering. De Ambtelijk secretaris deelt zijn werk zodanig in, dat kan worden
voldaan aan de in het reglement genoemde termijnen van openbaarmaking.

Datum

Tijdsbesteding

24 november 2011

Voorzitter en Secretaris van de Ondernemingsraad hebben recht op 60 uur voor beraad

Onze referentie

en overleg en uitvoering van hun taken buiten de normale vergaderuren. Voor de leden

1336923

van de Ondernemingsraad zijn 5 dagen per jaar beschikbaar voor scholing en vorming.
Men moet in de gelegenheid zijn in werktijd te vergaderen en enige tijd te kunnen
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besteden aan de voorbereiding en verwerking van deze vergaderingen. Hiervoor is een
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gemiddelde tijdsbesteding van 4 uur per week per lid van de Ondernemingsraad
uitgetrokken.
Afspraken over tijdsbesteding van leden van de Ondernemingsraad zijn onderdeel van
de individuele functioneringsgesprekken met leden van de Ondernemingsraad.
Deze afspraken zijn gemaakt in de overlegvergadering van de Ondernemingsraad van
21 november 2011.

