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Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1:
1.

2.

Adequate voorzieningen

Overeenkomstig het gestelde in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (whw, art. 9.48), worden de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de
Dienstraden in staat gesteld te beschikken over die voorzieningen die redelijkerwijs en
desgewenst nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Hier worden in ieder geval
onder verstaan scholing, vergaderfaciliteiten, en ambtelijke, financiële en juridische
ondersteuning.
Bij behoefte aan juridische ondersteuning neemt de voorzitter van het betreffende
medezeggenschapsorgaan contact op met het Hoofd Juridische Zaken om de
mogelijkheden te verkennen.

Hoofdstuk 2: Universiteitsraad
Artikel 2:

Vrijstelling personeelsleden

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap worden de leden van de
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2.

3.

4.
5.

6.

Universiteitsraad behorend tot de geleding van het personeel, voor 0,2 fte van hun
normale werkzaamheden vrijgesteld.
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.
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.
De totale vrijstelling op grond van de leden 1 t/m 3 mag de omvang van 0,3 fte niet
overschrijden.
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.
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.

Artikel 3:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Vervanging personeelsleden

De personen die op grond van het bepaalde in artikel 2 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.
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
Universiteitsraad, althans voor zover de cao-bepalingen dit toelaten.
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 op het moment van aantreden.
De vervanging, bedoeld in het tweede lid, geschiedt met inachtneming van de
hiervoor beschikbare financiën conform de bepalingen in lid 3.
Aanvragen voor een vergoeding van de kosten die op grond van de bepalingen in lid
3 worden gemaakt, dienen uiterlijk drie maanden na het aflopen van het kalenderjaar
waarin de te vervangen persoon lid is van de Universiteitsraad te worden ingediend
bij de griffier van de Universiteitsraad.
De afdeling waar de te vervangen persoon is aangesteld, bevestigt op schrift aan de
voorzitter van de Universiteitsraad dat en op welke wijze de financiële compensatie,
bedoeld in het derde en vijfde lid, wordt ingezet.
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Artikel 4:
1.

2.

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.
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 op een ander moment kunnen afleggen of de betreffende
onderwijsonderdelen op een ander moment kunnen volgen dan wel zodanige
gelijkwaardige vervangende opdrachten krijgen dat de vrijstelling geen
studievertraging tot gevolg behoeft te hebben.

Artikel 5:

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.
Gedurende
de periode dat betrokkenen als zodanig werkzaam zijn, kunnen de
2.
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
maximumsalaris van salarisschaal 11.
6. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, kan de voorzitter
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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 6:

Onkostenvergoeding

1.

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.

Artikel 7:
1.

2.

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.
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.

Hoofdstuk 3: Faculteitsraden
Artikel 8:

Vrijstelling personeelsleden

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap worden de leden van de Faculteitsraad
behorend tot de geleding van het personeel, voor 0,1 fte van hun normale
werkzaamheden vrijgesteld.
2. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, wordt de voorzitter
van de Faculteitsraad die behoort tot de geleding van het personeel en tevens lid is
van de raad, boven de in het eerste lid bedoelde vrijstelling 0,05 fte van diens normale
werkzaamheden vrijgesteld.
3. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, wordt de
vicevoorzitter van de Faculteitsraad die behoort tot de geleding van het personeel en
tevens lid is van de raad, boven de in het eerste lid bedoelde vrijstelling 0,025 fte van
diens normale werkzaamheden vrijgesteld.
4. Indien een lid van de Faculteitsraad behorend tot de geleding van het personeel
tevens de rol van fractievoorzitter bekleedt, wordt deze boven de in het eerste lid van
dit artikel bedoelde vrijstelling 0,025 fte van diens normale werkzaamheden
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vrijgesteld.
Artikel 9:

Vervanging personeelsleden

1. De personen, die op grond van het bepaalde in artikel 8 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
Faculteitsraad, 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 op het moment van aantreden.
4. De vervanging, bedoeld in het tweede lid, geschiedt met inachtneming van de
hiervoor beschikbare financiën conform de bepalingen in lid 3.
Artikel 10:

Tegemoetkoming studentleden

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap kunnen de leden van de
Faculteitsraad, behorend tot de geleding van de studenten, aanspraak maken op een
tegemoetkoming uit de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (RFOS) ter
hoogte van een bedrag bestaande uit twee bestuursmaanden per zittingsjaar.
2. Indien een lid van de Faculteitsraad behorend tot de geleding van de studenten
tevens de rol van voorzitter van de Faculteitsraad bekleedt, kan deze bovenop de in
het eerste lid van dit artikel genoemde tegemoetkoming aanspraak maken op een
extra tegemoetkoming uit de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (RFOS)
ter hoogte van een bedrag bestaande uit een bestuursmaand per zittingsjaar.
3. Indien een lid van de Faculteitsraad behorend tot de geleding van de studenten
tevens de rol van vicevoorzitter van de Faculteitsraad bekleedt, kan deze bovenop de
in het eerste lid van dit artikel genoemde tegemoetkoming aanspraak maken op een
extra tegemoetkoming uit de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (RFOS)
ter hoogte van een bedrag bestaande uit een halve bestuursmaand per zittingsjaar.
4. Indien een lid van de Faculteitsraad behorend tot de geleding van de studenten
tevens de rol van fractievoorzitter bekleedt, kan deze boven de in het eerste lid van
dit artikel genoemde tegemoetkoming aanspraak maken op een extra
tegemoetkoming uit de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (RFOS) ter
hoogte van een bedrag bestaande uit een halve bestuursmaand per zittingsjaar.
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Artikel 11:

Vrijstelling studentleden

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap zijn de leden van de Faculteitsraad
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 faculteitsbestuur.
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 op een ander moment kunnen afleggen of de betreffende
onderwijsonderdelen op een ander moment kunnen volgen dan wel zodanige
gelijkwaardige vervangende opdrachten krijgen dat de vrijstelling geen
studievertraging tot gevolg behoeft te hebben.
Artikel 12:

Onkostenvergoeding

1. De leden van de Faculteitsraden kunnen aanspraak maken op een
onkostenvergoeding, die forfaitair wordt bepaald op 50% van het bedrag dat leden
van de Universiteitsraad op grond van artikel 6, eerste lid, van voorliggende regeling
ontvangen (€ 150,--).
2. De kosten die op grond van artikel 12, eerste lid, worden gemaakt, komen ten laste van
de desbetreffende faculteit.

Hoofdstuk 4: Dienstraden
Artikel 13:

Vrijstelling

1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap worden de leden van de Dienstraad
voor minimaal 60 uur per jaar van hun normale werkzaamheden vrijgesteld.
2. Artikel 13, eerste lid, is niet van toepassing op de leden van de Dienstraden van het
ICLON en het Expertisecentrum Vastgoed. Zij worden gedurende de periode van
hun lidmaatschap voor minimaal 40 uur per jaar van hun normale werkzaamheden
vrijgesteld.
3. Gedurende de periode dat betrokkene als zodanig werkzaam is, wordt de voorzitter
van de Dienstraad in aanvulling op de in het eerste lid bedoelde vrijstelling voor
minimaal 5 uur per jaar van diens normale werkzaamheden vrijgesteld.
Artikel 14:

Onkostenvergoeding

3. De leden van de Dienstraden kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding,
die forfaitair wordt bepaald op 33,33% van het bedrag dat leden van de
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Universiteitsraad op grond van artikel 6, eerste lid, van voorliggende regeling
ontvangen (€ 100,--).
4. De kosten die op grond van artikel 14, eerste lid, worden gemaakt, komen ten laste van
de desbetreffende organisatorische eenheid.

De Faciliteitenregeling Universiteitsraad, Faculteitsraden en Dienstraden is vastgesteld
door het College van Bestuur bij besluit van 12 juli 2022 na instemming door de
Universiteitsraad d.d. 4 april 2022.
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