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BEGRIPSBEPALINGEN
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artikel 1
Dit reglement, ter uitvoering van artikel 8 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden, verstaat onder:
a.
wet
de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
b.
reglement
dit kiesreglement van de Commissie O&O van het UMC
Utrecht.
c.
ondernemer
het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
d.
onderneming
het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht.
e.
ondernemingsraad
de ondernemingsraad van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht.
f.
bestuurder
de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht.
g.
in de onderneming
werkzame personen:
- degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een
publiekrechtelijke aanstelling bij of arbeidsovereenkomst met de
ondernemer;
- degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij of
arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in de
onderneming van een andere ondernemer;
- degenen die in het kader van werkzaamheden van de
onderneming daarin ten minste 24 maanden werkzaam zijn
krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690
BW.
h.
werknemersorganisatie
vereniging van werknemers als bedoeld in artikel 9 lid 2a van de
WOR
i.
Commissie O&O
vaste commissie ex artikel 15 lid 1 en lid 2 WOR zoals nader
omschreven in
het instellingsbesluit d.d. [datum].
j.
O&O medewerkers
medewerkers van het UMC Utrecht die een achtergrond hebben op
het gebied van universitair academisch onderwijs en onderzoek,
waarbij wordt aangesloten bij de criteria van de actief en passief
kiesgerechtigden voor de huidige faculteitsraad Geneeskunde.
Hieronder wordt verstaan het universitair personeel dat te werk
gesteld is bij de faculteit Geneeskunde, alsmede het personeel van
het UMC Utrecht, dat belast is met taken voor academisch onderwijs
en onderzoek.
k.
OR-leden
leden van de ondernemingsraad.
l.
Aanvullende Leden
O&O medewerkers die worden verkozen op basis van dit
reglement om zitting te hebben in de Commissie O&O zoals bedoeld
in artikel 2 instellingsbesluit van de Commissie O&O d.d. [datum]
m.
O&O raad
de gezamenlijke vergadering van de studentenraad van de faculteit
Geneeskunde en de Commissie O&O zoals nader omschreven in het
Faculteitsreglement.
n.
zetels
de beschikbare zetels voor de Aanvullende Leden in de Commissie
O&O waarvoor verkiezingen worden gehouden volgens dit
reglement.
II

REIKWIJDTE

Artikel 2
2.1
Dit reglement is alleen van toepassing op de Aanvullende Leden.
2.2
De zittingsduur van de Aanvullende Leden loopt gelijk met die van de ondernemingsraad.
2.3
De Aanvullende Leden treden om de drie jaar tegelijk af.
2.4
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
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III

VOORBEREIDING VERKIEZINGEN / KIESRECHT / KANDIDAATSTELLING

artikel 3: voorbereiding van de verkiezingen
3.1
De verkiezingen onder dit reglement vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen van de
ondernemingsraad. Artikel 4 van het reglement van de ondernemingsraad is van
overeenkomstige toepassing op de verkiezingen onder dit reglement.
artikel 4: actief en passief kiesrecht
4.1
Kiesgerechtigd zijn de O&O medewerkers die gedurende ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
4.2
Verkiesbaar zijn de O&O medewerkers die gedurende tenminste een jaar in de onderneming
werkzaam zijn geweest.
4.34.1 Iedere O&O Medewerker heeft het actief en passief kiesrecht voor de verkiezingen voor
Aanvullende Leden onder dit reglement.
4.2
Leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van het ambtelijk secretariaat van de
ondernemingsraad hebben alleen actief kiesrecht.
artikel 5: kiesregister en kandidaatstelling
5.1
Uiterlijk zeven weken vóór de start van de stemperiode stelt de verkiezingscommissie een lijst
op van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, en maakt dit bekend door het kiesregister ter
inzage te leggen.
5.2
Iedere O&O medewerker kan gedurende één week na bekendmaking van het kiesregister een
verzoek tot wijziging indienen bij de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie beslist zo
spoedig mogelijk en met opgave van redenen op het verzoek.
5.3
Van het kiesregister wordt een oproepregister gemaakt.
5.4
De verkiezingscommissie maakt uiterlijk 13 weken vóór de start van de stemperiode bekend
hoe en binnen welke termijn de kandidaatstelling dient plaats te vinden.
5.5
Tot uiterlijk zeven weken vóór de start van de stemperiode kan kandidaatstelling geschieden
door indiening van een lijst van één of meer kandidaten. De verkiezingscommissie verstrekt een
gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend.
5.6
Middels een handtekening op de kandidatenlijst of afzonderlijke bereidverklaring verklaart
iedere kandidaat dat de kandidatuur wordt aanvaard.
5.7
De verkiezingscommissie onderzoekt zo spoedig mogelijk of de ingediende kandidatenlijsten en
de kandidaten die daarop voorkomen voldoen aan vereisten van wet en reglement. De
verkiezingscommissie verklaart een kandidatenlijst die niet voldoen aan deze eisen ongeldig en
doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan de indiener
van de lijst. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de
gestelde vereisten aan te passen.
5.8
De verkiezingscommissie besluit uiterlijk zes weken vóór de start van de stemperiode in een
openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de kandidaatstelling.
5.9
De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen.
5.10 Een werknemersorganisatie als bedoeld in artikel 9 van de wet mag een kandidatenlijst
indienen. Een vrije lijst mag worden ingediend door een O&O medewerker die géén lid is van
een werknemersorganisatie die een lijst heeft ingediend. Een vrije lijst dient te worden gesteund
door de handtekeningen van 30 O&O medewerkers die géén lid zijn van een werknemersorganisatie die een lijst heeft ingediend. Op een vrije lijst kunnen kandidaten gesteld worden die
lid zijn van een werknemersorganisatie die een lijst heeft ingediend.
5.11 De volgorde van kandidaten op de lijst wordt bepaald door de lijstdeelnemers.
5.12 De volgorde van de kandidatenlijsten op de stembiljetten wordt bepaald aan de hand van het
aantal stemmen dat bij de vorige verkiezingen op die lijst werd behaald. Een lijst die niet aan de
vorige verkiezingen heeft deelgenomen wordt geplaatst na lijsten die aan de vorige verkiezingen
deelnamen. Als dat meerdere lijsten zijn, wordt de volgorde door loting bepaald.
5.13 Indien niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn te vervullen in de Commissie O&O
vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen.
IV

TUSSENTIJDSE VACATURES

artikel 6
6.1
Tussentijdse vacatures onder de Aanvullende Leden worden vervuld overeenkomstig hetgeen is
bepaald in artikelen 16.2 t/m 16.3 van het reglement van de ondernemingsraad. Indien de
lijsten bedoeld in artikel 16.2 en 16.3 van het reglement van de ondernemingsraad geen
beschikbare kandidaat bevatten, organiseert de ondernemingsraad eenmaligmaximaal tweemaal
tussentijdse verkiezingen voor een vacante zetel indien de voorzitter van de Commissie O&O de
tussentijdse vacature bij de ondernemingsraad heeft aangemeld voorafgaand aan de datum van
bekendmaking van de periode en plaats van kandidaatstelling als bedoeld in artikel 6 van het
Kiesreglement Studentenraad Geneeskunde (periode en plaats kandidaatstelling). Tussentijdse
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6.2

V

verkiezingen kunnen uitsluitend gelijktijdig met de jaarlijkse verkiezingen van de Studentenraad
plaatsvinden en verlopen conform de bepalingen in dit reglement. De zittingstermijn van de
tussentijds gekozen kandidaten eindigt gelijktijdig met die van de regulier gekozen kandidaten.
In het geval van overige tussentijdse vacatures onder de Aanvullende Leden kan de OR op
voordracht van de Commissie O&O voor de betreffende vacatures adviserende leden benoemen
uit O&O Medewerkers. Deze adviserende leden hebben geen stemrecht in de Commissie O&O,
de O&O Raad of de ondernemingsraad.
SLOTBEPALINGEN

artikel 7
7.1
De artikelen 4, 7 t/m 16.3 en 17 van het reglement van de ondernemingsraad zijn van
overeenkomstige toepassing op (de verkiezingen voor) de Aanvullende Leden zoals bedoeld in
dit reglement.
7.2
Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de ondernemingsraad op voorstel van de
Commissie O&O, na voorafgaande instemming van de O&O raad met inachtneming van het
gestelde in artikel 8 van de wet. De bestuurder wordt eerst in de gelegenheid gesteld zijn
standpunt kenbaar te maken.
7.3
In een vergadering waarin wordt besloten dit reglement te wijzigen dient tenminste twee derde
van de OR leden aanwezig te zijn. Een dergelijk besluit behoeft tenminste een twee derde
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift is
voldaan tellen de blanco stemmen niet mee.
7.4
De ondernemingsraad maakt de wijziging bekend aan de in de onderneming werkzame
personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer en de bedrijfscommissie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Ondernemingsraad UMC Utrecht d.d.[ xxxxxxx]
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