
Korte verslag van het Lokaal Overleg op 3 december 2020 

Ter instemming is de gewijzigde Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer UL 2021 en 

de gewijzigde Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden UL 2021 voorgelegd. Gelet op de regels van 

de Belastingdienst en de thuiswerksituatie door Corona is voorgesteld de tegemoetkoming in de 

reiskosten woon-werkverkeer en de kilometervergoeding via het Keuzemodel tijdelijk via een 

declaratiestelsel te laten verlopen. De voorstellen zijn uitgebreid met de delegatie besproken en de 

delegatie ingestemd met de voorgelegde regelingen.  

Met de delegatie is tevens gesproken over een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten van 

internetgebruik in verband met thuiswerken. Op VSNU-niveau zijn hierover gesprekken gaande: een 

tegemoetkoming à €25 per maand in 2021 voor maximaal 9 maanden. Deze tegemoetkoming is niet 

naar rato van de omvang van het dienstverband en niet naar rato van het aantal thuiswerkdagen. 

Werknemers die niet thuiswerken, komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Gelet op 

de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021 is met de delegatie afgesproken dat het voorstel via e-

mail aan de delegatie ter instemming wordt voorgelegd. Zij hebben inmiddels ingestemd met het 

voorstel. 

Mede op verzoek van de delegatie is een nieuw, alternatief doel aan het Keuzemodel Arbeids-

voorwaarden toegevoegd: de accu voor een elektrische fiets, ter waarde van max €750. De delegatie 

heeft ingestemd met de op dit punt aangepaste Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2021.  

De stukken die naar de Inspectie SWZ gestuurd zijn ihkv het onderzoek naar werkdruk en naar 

discriminatie op de werkvloer zijn gedeeld met de delegatie. Gelet op de beschikbare tijd is 

afgesproken dit apart te bespreken.  

Op verzoek van de delegatie wordt de tekst van de Regeling Melding Misstanden Universiteit Leiden 

2020 op een laatste punt aangepast. Met deze aanpassing kan de DWO positief adviseren. 

Met de delegatie is ten slotte gesproken over de stand van zaken inhuur zzp-ers bij een van de 

organisatieonderdelen.  

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 3 december 2020 

Met de delegatie is het voorstel voor een ombudsfunctionaris en het voorstel voor een infopunt 

gedeeld. Op 3 februari 2021 wordt een extra Lokaal Overleg gepland over deze voorstellen. De 

delegatie geeft aan in grote lijnen blij te zijn met het voorstel. Zij heeft wel een aantal vragen 

geformuleerd, die 3 februari voorgelegd worden. Ook de begroting, HRM-paragraaf, is met de 

delegatie gedeeld en besproken.  


