
Kort verslag van de vergadering van het Lokaal Overleg 19 februari 2015 

In deze vergadering heeft de delegatie ingestemd met de Regeling tegemoetkoming reiskosten 

woon-werkverkeer Universiteit Leiden 2015. De regeling voorziet in een vergoeding van €0,07 per 

kilometer, met een maximum van €45,00 per maand. Over de eerste 10 km enkele reis wordt geen 

tegemoetkoming verstrekt. Ook bevat de regeling een garantiebepaling: als iemand onder de 

Regeling 2015 recht heeft op een lagere tegemoetkoming dan onder de oude regeling, dan blijft de 

oude tegemoetkoming gehandhaafd tot iets wijzigt in de omstandigheden., bv een adreswijziging.   

De nieuwe regeling gaat in per 1 juni 2015. Bij dit pakket zit een aanpassing van het bedrag binnen de 

vrije ruimnte van de WKR voor aankoop van een fiets tot een maximum van Euro 1500. 

Ook heeft de delegatie ingestemd met intrekken van de regeling tegemoetkoming kosten 

internetgebruik per 1 maart 2015, onder vaststelling van een afbouwregeling. In 2015 wordt de 

volledige vergoeding betaald, in 2016 wordt 50% van de vergoeding betaald. In 2017 wordt geen 

vergoeding meer verstrekt. 

De delegatie waardeert de richtlijn doorwerken na AOW-leeftijd, en benadrukt dat geen verdringing 

door ouderen van jongeren op de arbeidsmarkt mag plaatsvinden. Het is geen recht om door te 

werken na de AOW-leeftijd, de werkgever beslist. 

Tevens is gesproken over het rapport Loopbanen in onderzoek en onderwijs (rapport van Haaften). In 

de bestuursafspraken zal de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport worden vastgelegd. 

 

 

Kort verslag van het Technisch Overleg 19 februari 2015 

Dit overleg was geheel gewijd aan de HRM-paragraaf in de begroting 2016. In het gesprek is 

gerefereerd aan de cao-afspraak over het maximumpercentage, 22%, van WP (hoogleraren, UHD’s, 

UD’s en docenten) in de gehele  sector. Ook is de relatie gelegd met de aanbevelingen uit het rapport 

Loopbanen in onderwijs en onderzoek. De delegatie ondersteunt het terugdringen van het aantal 

tijdelijke contracten. 


