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Artikel 1:
1.

Vrijstelling personeelsleden

Gedurende de periode van hun lidmaatschap worden de leden van de
universiteitsraad, behorend tot de geleding van het personeel, voor 0,2 fte van hun
normale werkzaamheden vrijgesteld.

2.

Gedurende de periode dat betrokkenen als zodanig werkzaam zijn, worden de
voorzitters van de fracties in de universiteitsraad, behorend tot de geleding van het
personeel, boven de in het eerste lid bedoelde vrijstelling voor 0,05 fte van hun
normale werkzaamheden vrijgesteld.

3.

Gedurende de periode dat betrokkenen als zodanig werkzaam zijn, worden de
voorzitters van de vaste commissies van de Universiteitsraad, behorend tot de
geleding van het personeel, boven de in het eerste lid bedoelde vrijstelling voor 0,05
fte van hun normale werkzaamheden vrijgesteld

4.

De totale vrijstelling op grond van de leden 1 t/m 3 mag de omvang van 0,3 fte niet
overschrijden.

5.

Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, wordt de voorzitter
van de universiteitsraad, die behoort tot de geleding van het personeel en tevens lid
is van de raad, boven de in het eerste lid bedoelde vrijstelling 0,4 fte van diens
normale werkzaamheden vrijgesteld.

6.

Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, wordt de voorzitter
van de universiteitsraad, die behoort tot de geleding van het personeel en niet tevens
lid is van de raad, voor 0,6 fte van diens normale werkzaamheden vrijgesteld.
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Artikel 2:
1.

Vervanging personeelsleden

De personen, die op grond van het bepaalde in artikel 1 van hun
normale werkzaamheden zijn vrijgesteld, kunnen in hun normale werkzaamheden
worden vervangen. Deze vervanging kan voor personen met een deeltijdaanstelling
ook in de vorm van een tijdelijke uitbreiding van hun aanstelling plaatsvinden,
althans voor zover de cao-bepalingen dit toelaten.

2.

De vervanging, bedoeld in het eerste lid, kan voor personen in tijdelijke dienst in de
personeelscategorie van promovendi en onderzoekers ook de vorm krijgen van een
tijdelijke verlenging van hun aanstelling na afloop van de zittingstermijn in de UR,
althans voor zover de cao bepalingen dit toelaten.

3.

De vervanging, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende de periode voor
het aantal uren per week van het recht op vrijstelling van de te vervangen persoon,
waarbij het salarisniveau van de vervanger niet uitgaat boven dat van de te
vervangen persoon of boven het bedrag, behorend bij het maximum salaris van
salarisschaal 11.

4.

De vervanging, bedoeld in het tweede lid, geschiedt met inachtneming van de
hiervoor beschikbare financiën conform de bepalingen in lid 3.

Artikel 3:
1.

Vrijstelling studentleden

Gedurende de periode van hun lidmaatschap zijn de leden en de voorzitter van
de universiteitsraad, behorend tot de geleding van de studenten, vrijgesteld van het
bijwonen van tentamens, examens en (verplichte) onderwijsonderdelen voor zover
deze

in

tijd

samenvallen

met

vergaderingen

van

de

raad

of

met

overlegvergaderingen van de raad met het college van bestuur.
De voorzitters van de vaste commissies van de Universiteitsraad, behorend tot de
geleding van de studenten, krijgen eerdergenoemde vrijstelling tevens wanneer
tentamens, examens en (verplichte) onderwijsonderdelen samenvallen met
vergaderingen van de desbetreffende commissie.
2.

Voor de personen, die op grond van het bepaalde in het eerste lid zijn
vrijgesteld, treffen de faculteiten dusdanige voorzieningen dat zij de betreffende
tentamens of examens
de

op

een

ander

moment

kunnen

afleggen

of

betreffende onderwijsonderdelen op een ander moment kunnen volgen dan

wel zodanige gelijkwaardige
vrijstelling

vervangende

opdrachten

krijgen

dat

de

geen studievertraging tot gevolg behoeft te hebben.
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Artikel 4:

Tegemoetkoming studentleden

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap kunnen de leden van
de universiteitsraad, behorend tot de geleding van de studenten, per maand
aanspraak maken op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag, behorend bij
0,2 fte van salarisnummer 2 van salarisschaal 6.
2. Gedurende de periode dat betrokkenen als zodanig werkzaam zijn, kunnen
de voorzitters van de fracties in de universiteitsraad, behorend tot de geleding van
de studenten, boven de aanspraak bedoeld in het eerste lid, per maand
aanspraak maken op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag, behorend bij
0,05 fte van salarisnummer 2 van salarisschaal 6.
3. Gedurende de periode dat betrokkenen als zodanig werkzaam zijn, kunnen
de voorzitters van de vaste commissies van de Universiteitsraad, behorend tot de
geleding van de studenten, boven de aanspraak bedoeld in het eerste lid, per maand
aanspraak maken op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag, behorend
bij 0,05 fte van salarisnummer 2 van salarisschaal 6.
4. De totale tegemoetkoming op grond van de leden 1 t/m 3 mag de omvang van 0,3
fte niet overschrijden.
5. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, kan de
voorzitter van de universiteitsraad, die behoort tot de geleding van de studenten en
tevens lid is van de raad, boven de in het eerste lid bedoelde aanspraak, aanspraak
maken op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag, behorend bij 0,4 fte van
het maximum salaris van salarisschaal 11.
6. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, kan de
voorzitter van de universiteitsraad, die behoort tot de geleding van de studenten en
niet tevens lid is van de raad, aanspraak maken op de tegemoetkoming ter hoogte
van de bedragen, bedoeld in het eerste en vijfde lid.

Artikel 5:
1.

Onkostenvergoeding

De leden van de universiteitsraad kunnen aanspraak maken op een
onkostenvergoeding, welke forfaitair wordt bepaald op € 300,-- per jaar.

2.

De leden van de universiteitsraad kunnen met toestemming van de voorzitter van
de raad en voor zover verband houdend met hun functie als zodanig aanspraak
maken op vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig de binnen de
universiteit geldende regelingen.
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Artikel 6:

Scholing en vorming

De leden van de universiteitsraad kunnen aanspraak maken op scholing en
vorming gedurende maximaal drie dagen per zitting.
Artikel 7:
1.

Ondersteuning en vergaderruimte

Het College van Bestuur voorziet, in overeenstemming met de voorzitter van
de raad, in een adequate administratieve ondersteuning van de universiteitsraad.

2.

De universiteitsraad en de onderscheiden fracties in de universiteitsraad
worden desgewenst ten

behoeve

van

hun

vergaderingen

ruimten

en

restauratieve voorzieningen ter beschikking gesteld.
3.

De universiteitsraad alsmede de leden van de universiteitsraad kunnen ten
behoeve van hun werkzaamheden als zodanig gebruik maken van de universitaire
faciliteiten op het gebied van reprografie, post en telefoon

Artikel 8:
1.

Budget van de universiteitsraad

Het College van Bestuur neemt in de universitaire begroting een budget op ten
laste waarvan de kosten worden gebracht, die op grond van deze regeling
worden gemaakt.

2.

De universiteitsraad stelt met inachtneming van de in het kader van
de voorbereiding van de universitaire begroting door het College van Bestuur
gegeven administratieve richtlijnen, jaarlijks een raming op van de kosten, die hij
op grond van deze regeling naar verwachting redelijkerwijs zal moeten maken.

De Faciliteitenregeling Universiteitsraad is vastgesteld door het College van Bestuur bij
besluit van 4 juni 1998, en laatstelijk gewijzigd voor wat betreft de artikelen 1 en 2 bij
besluit van het College van Bestuur d.d. 17 februari 2015.
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