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Paragraaf 1 Algemeen

Artikel C.1
Het overlegprotocol is een regeling waarin partijen gelet op artikel 4.5 lid 5 van de Wet op 
het hoger onderwijs nadere afspraken hebben gemaakt over het niveau waarop overleg 
wordt gevoerd, de wijze van overleg en de inhoud van het overleg.

Artikel C.2
Partijen komen overeen open en reëel overleg te voeren op het niveau van de gezamenlijke 
universiteiten (bedrijfstak) en op het niveau van de universiteit. De cao en dit overleg-
protocol strekken partijen tot wet.

Artikel C.3
Partijen streven er naar het overleg over een bepaalde aangelegenheid te voeren op één 
niveau, dat wil zeggen óf op bedrijfstakniveau óf op instellingsniveau. Bovendien streven 
partijen er naar dat op instellingsniveau duidelijk is op welke tafel het overleg wordt 
gevoerd. Indien een regeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden of rechtspositie 
nadere invulling op instellingsniveau vereist of kan krijgen, wordt in het overleg op 
bedrijfstakniveau tevens uitdrukkelijk bepaald hoe de nadere invulling tot stand dient te 
komen, en of het overleg op instellingsniveau plaatsvindt in het lokaal overleg of in het 
bevoegde medezeggenschapsorgaan. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met 
de op wetgeving gebaseerde overlegrechten. Als op het niveau van de bedrijfstak (nog) 
niet is aangegeven op welke tafel op instellingsniveau overleg wordt gevoerd blijven 
bestaande afspraken op instellingsniveau gehandhaafd.

Paragraaf 2 Overleg op bedrijfstakniveau

Artikel C.4
Partijen voeren overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de arbeids-
voorwaarden en rechtspositie van de werknemers, voor zover dat overleg niet is voor be-
houden aan de Raad voor het Overheidspersoneel. De werkgeversorganisatie informeert 
de werknemersorganisaties regelmatig over ontwikkelingen van algemeen belang.

Artikel C.5
Partijen voeren in het bijzonder overleg over de regelingen op het gebied van arbeids-
voorwaarden en rechtspositie van werknemers, waaronder begrepen regelingen ter zake 
van: beloning;  functieordening; arbeidsduur; vakantie en verlof en de sociale zekerheid. 
Op het overleg tussen partijen is het overeenstemmingsvereiste van toepassing. Aan het 
overeenstemmingsvereiste is voldaan als de partij aan werkgeverszijde en tenminste twee 
werknemersorganisaties overeenstemming hebben over een voorstel.
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Artikel C.6
In het overleg tussen partijen zal ook aan de orde komen de toepassing, naleving 
en uitvoering van de cao. Werkgevers zullen de werknemersorganisaties regelmatig 
informeren over ontwikkelingen van algemeen belang.

Paragraaf 3 Overleg op instellingsniveau

Artikel C.7
Het overleg op instellingsniveau (het ‘lokaal overleg’) wordt gevoerd door de werkgever en 
de werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao. Iedere werknemersorganisatie, partij 
bij de cao Nederlandse Universiteiten, kan twee leden en twee plaatsvervangende leden 
van het lokaal overleg aanwijzen.

Artikel C.8
Over aangelegenheden van belang voor de specifieke rechtspositie van werknemers 
wordt door de werkgever niet beslist dan nadat daarover met de werknemersorganisaties 
overleg is gevoerd. Overleg in het lokaal overleg is in ieder geval verplicht bij instellings-
specifieke regelingen op het gebied van benoeming en ontslag van personeel.
Een voorstel tot invoering of wijziging van een regeling met rechten of verplichtingen 
van individuele werknemers wordt slechts ten uitvoer gebracht indien daarover 
overeenstemming bestaat in het lokaal overleg.

Artikel C.9
Onverminderd het bepaalde in het hoofdstuk over reorganisaties informeert de werkgever 
het lokaal overleg tenminste eenmaal per jaar over de algemene gang van zaken binnen 
de universiteit en de toekomstverwachtingen en in het bijzonder voor wat betreft de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid, de uitvoering van de in de cao gemaakte afspraken 
en het sociaal beleid binnen de universiteit onder meer ten aanzien van groepen met 
achterstand tot de arbeidsmarkt. 
In ieder geval zullen aan de orde komen:
-  overzicht van het personeelsbudget;
-  aanwezig personeelsbestand;
-  voorziene ontwikkeling in het personeelsbestand, eventuele afwijkingen die zich 

hebben voorgedaan ten opzichte van de eerder uitgesproken verwachtingen en 
vooruitzichten;

-  gebruik van het dienstverband voor bepaalde tijd;
-  gebruik van arbeid door derden (waaronder ingeleende arbeidskrachten);
-  de kwaliteit van de gevoerde Resultaat & Ontwikkelgesprekken, ook wel jaar-

gesprekken genoemd.
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Artikel C.10
Partijen achten het van belang dat in de uitwerking van arbeidsvoorwaardenbeleid 
optimaal rekening gehouden wordt met relevante lokale omstandigheden. Mede om dit 
mogelijk te maken spreken zij af dat in het lokale overleg van cao-partijen bepaald zal 
worden, of en in welke mate bestaande regelingen aangepast zullen worden of dat er 
nieuwe afspraken gemaakt gaan worden over onderwerpen als de volgende:
- beleid gericht op beheersing van werkdruk;
- gebruik van de seniorenregelingen waaronder instellingsspecifiek ouderenbeleid in

aanvulling op algemeen seniorenbeleid;
- telewerken: afspraken over functiecategorieën, voorwaarden en faciliteiten;
- ouderschapsverlof met aandacht voor mogelijke flexibilisering in de opname;
- de combinatie van arbeid en zorg, waaronder kinderopvang en mogelijke

verruimingen van adoptieverlof, betaling tijdens zorgverlof en de problematiek van
pensioen- en sociale zekerheidspremies tijdens onbetaald zorgverlof;

- bevorderen aantal vrouwen in hogere functies;
- reiskosten woon/werk verkeer;
- werknemersspaarregelingen;
- faciliteiten lokaal overleg.

Paragraaf 4 Geschillenregeling instellingsniveau

Artikel C.11
Een geschil op instellingsniveau tussen een of meer werknemersorganisaties en de 
werkgever, kan door de werkgever en of de werknemersorganisatie(s) worden voorgelegd 
aan cao-partijen op bedrijfstakniveau. 

Paragraaf 5 Experimenteerbepaling overleg 
op instellingsniveau

Artikel C.12
Een instelling kan, met instemming van de ondernemingsraad (OR), respectievelijk 
de Universiteitsraad (UR), het lokaal overleg (LO) en het College van Bestuur (CvB), 
ervoor kiezen de ondernemingsraad respectievelijk de personeelsgeleding van de 
Universiteitsraad te integreren met het lokaal overleg en aan deze gezamenlijke 
vergadering alle bevoegdheden te geven ten aanzien van personele regelingen, met 
uitzondering van het Sociaal Plan. Een instelling die hiervoor kiest, meldt dit in een 
gezamenlijk bericht van het bestuur, LO en OR/UR aan cao-partijen.
Cao-partijen stemmen in met dit verzoek voor een periode van maximaal 4 jaar, tenzij 
zwaarwegende bezwaren uitvoering van het experiment in de weg staan.
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Artikel C.13
1. Een instelling kan, met instemming van de ondernemingsraad (OR), respectievelijk 

de Universiteitsraad, het lokaal overleg (LO) en het College van Bestuur (CvB) 
ervoor kiezen analoog aan artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden alle 
bevoegdheden aan de OR/UR te geven ten aanzien van personele regelingen, 
met uitzondering van het Sociaal Plan. Een instelling die hiervoor kiest, dient een 
gezamenlijk verzoek van het bestuur, LO en OR/UR in bij cao-partijen. 

 In dit verzoek wordt tevens aangegeven bij welk orgaan de bevoegdheid over de 
arbeidsvoorwaardengelden (artikel E.11) wordt belegd. 

 Cao-partijen stemmen in met dit verzoek voor een periode van maximaal 4 jaar,  
tenzij zwaarwegende bezwaren uitvoering van het experiment in de weg staan.

2. Na instemming met het verzoek door cao-partijen dient in de volgende cao artikelen 
steeds ‘ondernemingsraad’ (OR) respectievelijk de ‘personeelsgeleding van de 
Universiteitsraad’ (UR) te worden gelezen in plaats van het ‘lokaal overleg’:
Hoofdstuk 1: artikel 1.4 en 1.12
Hoofdstuk 3: artikel 3.8, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24 en 3.27
Hoofdstuk 4: artikel 4.2, 4.7, 4.8, 4.10 en 4.24
Hoofdstuk 5: artikel 5.3, 5.4 en 5.6
Hoofdstuk 6: artikel 6.3, 6.6 en 6.15
Hoofdstuk 10: artikel 10.7
Bijlagen: C8

3. In de volgende artikelen blijft het lokaal overleg de bevoegdheid behouden:
Hoofdstuk 8: artikel 8.4 en E21
Hoofdstuk 9: artikel 9.2, 9.3, 9.4 en 9.8
Bijlagen: C3, C7, C9, C10, D1, D3, E11 en H2
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