Geschillenreglement
op basis van Bijlage H van de CAO Nederlandse Universiteiten
Artikel 1

Definitie

1. Partijen bij deze geschillenregeling zijn de VSNU, handelend namens een of
meerdere universiteiten enerzijds en de werknemersorganisaties gezamenlijk of
afzonderlijk anderzijds.
2. Een geschil houdt verband met de uitleg, toepassing of naleving van de CAO
Nederlandse Universiteiten of aangelegenheden van algemeen belang voor de
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers in dienst van een of
meerdere instellingen met inbegrip van de bijzondere regels volgens welke het
personeelsbeleid bij een of meerdere instellingen zal worden gevoerd.
3. Een geschil kan niet zijn een aangelegenheid die conform de bepalingen van de
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) of bepalingen van de vigerende wet op het
hoger onderwijs, behoort tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad,
respectievelijk een medezeggenschapsorgaan in de zin van de vigerende wet op
het hoger onderwijs.
Artikel 2

Samenstelling van de commissie

1. De geschillencommissie (hierna te noemen: commissie) bestaat uit een
onafhankelijk voorzitter die niet aan een universiteit is verbonden, vier leden en vier
plaatsvervangend leden.
2. De VSNU handelend namens de universiteiten, en de werknemersorganisaties
komen gezamenlijk tot de voordracht van een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter.
3. De VSNU en de werknemersorganisaties dragen elk twee leden en twee
plaatsvervangend leden voor waarvan elk tenminste één lid en één plaatsvervangend
lid voordraagt dat niet verbonden is aan een universiteit. Een lid dat niet verbonden is
aan een universiteit kan alleen vervangen worden door een plaatsvervangend lid dat
niet verbonden is aan een universiteit. Een lid dat verbonden is aan een universiteit
kan alleen vervangen worden door een plaatsvervangend lid dat verbonden is aan een
universiteit.
4. De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door het Overleg
Werknemers- en werkgeversorganisaties CAO NU. Leden van de commissie worden
benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid de periode
eenmalig te verlengen.

5. De commissie vergadert met minimaal 3 leden. De commissie bestaat minimaal uit
een voorzitter, één lid voorgedragen door de VSNU en één lid voorgedragen door
werknemersorganisaties waarvan één lid verbonden is aan één universiteit en één lid
niet verbonden is aan een universiteit.
6. De commissie wordt ingesteld voor onbepaalde tijd en heeft een vaste
samenstelling.
Artikel 3

Secretariaat

De commissie wijst een ambtelijk secretaris aan. Voor de benoeming van de
secretaris is de goedkeuring vereist van partijen.
Artikel 4

Aanmelding en behandeling van het geschil

1. Een geschil wordt door partijen aangemeld, waarbij aangegeven wordt wat het
geschilonderwerp is en wat de standpunten hieromtrent zijn, onder overlegging
van de relevante stukken. Partijen kunnen eveneens kenbaar maken of zij gehoord
willen worden.
2. De commissie kan partijen horen en hoort partijen in ieder geval indien zij daartoe
de wens te kennen geven. De commissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak
binnen zes weken na het horen van partijen.
3. De commissie kan het geschil schriftelijk afhandelen zonder hoorzitting en doet in
dat geval schriftelijk en gemotiveerd uitspraak binnen zes weken na aanmelding
van het geschil.
4. De uitspraken van de commissie zijn niet bindend.
5. De genoemde termijn in lid 2 resp. lid 3 kan worden verlengd met een periode van
maximaal zes weken.
Artikel 5

Stemprocedure

1. Een lid of plaatsvervangend lid van de commissie, dat rechtstreeks bemoeienis
heeft gehad met het geschil, voordat dit bij de commissie werd aangebracht, mag
aan de behandeling ervan en aan de beslissing niet deelnemen.
2. Voor het nemen van een rechtsgeldige beslissing over een geschil is de
aanwezigheid vereist van tenminste drie leden van de commissie.
3. In de vergadering der commissie brengt ieder lid één stem uit.
4. De commissie beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen
beschouwd.
5. Wanneer bij het nemen van een beslissing de stemmen staken, beslist de
voorzitter.

Artikel 6

Getuigen en deskundigen

1. De commissie bepaalt of en in welke mate partijen zich ter zitting door getuigen
of deskundigen kunnen laten bijstaan.
2. De commissie is bevoegd getuigen of deskundigen op te roepen.
Artikel 7

Uitspraak

1. De leden van de commissie oordelen zonder last of ruggespraak.
2. De commissie doet uitspraak naar goede trouw en billijkheid.
3. De commissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak.
4. De commissie doet uitspraak in hoogste ressort.
Artikel 8

Vergoeding, kosten

1. De leden van de commissie ontvangen voor hun participatie in de
geschillencommissie een financiële tegemoetkoming waarvan de hoogte door
partijen wordt vastgesteld. Voor leden van de geschillencommissie bedraagt dit €
350,- per zaak, voor de voorzitter € 600,- per zaak.
2. De leden van de commissie krijgen de noodzakelijke reis- en verblijfkosten
vergoed op basis van 1e klas openbaar vervoer.
3. De instelling waar het geschil ontstaat draagt de kosten.
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