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HET REGLEMENT VAN DE  
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     December 2017  
 
I. ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
Dit reglement regelt de centrale ondernemingsraad voor de ondernemingen die de Universiteit 
van Amsterdam omvat en voor het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, met welke de 
universiteit in een groep verbonden is. 
 
 
Artikel 2 
Dit reglement verstaat onder: 
ondernemer:  de Universiteit van Amsterdam;  
ondernemingen:  de faculteiten, het Bureau van de Universiteit, de Universiteits-

bibliotheek, het Audiovisueel Centrum en het Informatiserings-
centrum van de Universiteit van Amsterdam; 

ondernemingsraad: de ondernemingsraad of gemeenschappelijke ondernemingsraad 
welke krachtens de wet in een onderneming is ingesteld 

centrale ondernemingsraad: de centrale ondernemingsraad voor de ondernemingen en voor het 
AMC; 

universiteit:  de Universiteit van Amsterdam; 
AMC: het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam; 
bedrijfscommissie:  de krachtens de wet bevoegde bedrijfscommissie; 
wet:  de Wet op de ondernemingsraden (WOR); 
werknemersorganisaties:  de verenigingen van werknemers bedoeld in artikel 9, tweede lid, 

onder a, van de wet; 
 
 
Artikel 3  
1. De centrale ondernemingsraad bestaat uit zestien leden. 
2. De centrale ondernemingsraad gaat uit van een evenredige inbreng van alle faculteiten en 

diensten, wat zich vertaalt in twee zetels voor elke ondernemingsraad. Elke ondernemingsraad 
kiest uit zijn midden twee leden. De ondernemingsraad van het AMC kiest uit zijn midden 
twee leden, welke binnen het AMC werkzaam dienen te zijn ten behoeve van de universiteit. 
De verkiezing is schriftelijk en geschiedt bij enkelvoudige meerderheid. Bij stakende 
stemmen beslist het lot.  

3. (Vervallen) 
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4. (Vervallen)  
5. De centrale ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en nog 

maximaal 2 leden van het dagelijks bestuur (DB). 
6. De centrale ondernemingsraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 
7. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de 

ondernemingsraad in rechte. 
8. (Vervallen) 
 
 
Artikel 4 
De verkiezing van de leden van de centrale ondernemingsraad vindt plaats zo spoedig mogelijk 
nadat de nieuw gekozen ondernemingsraden zitting hebben. Met uitzondering van de 
ondernemingsraad van het AMC dient de verkiezing uiterlijk twee weken vóór de aanvang van 
de eerstvolgende zittingsperiode van de centrale ondernemingsraad plaats te vinden.  
 
 
Artikel 5  
1. De leden van de centrale ondernemingsraad treden na drie jaren tegelijk af, met uitzondering 
van de leden van de ondernemingsraad van het AMC. 
2. Zij zijn terstond herkiesbaar. 
 
 
II. VOORZIENING IN TUSSENTIJDSE VACATURES 
 
Artikel 6 
1. In geval van een tussentijdse vacature van een lid van de centrale ondernemingsraad wordt een 
opvolger verkozen door de ondernemingsraad die degene wiens plaats is opengevallen heeft 
gekozen. 
2. (Vervallen)  
 
 
III. WERKWIJZE EN SECRETARIAAT  
 
Artikel 7  
1. De centrale ondernemingsraad komt in vergadering bijeen in de navolgende gevallen:                

a.  op verzoek van de voorzitter; 
b. op gemotiveerd verzoek van tenminste een derde deel van de leden. 

2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden 
van de centrale ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek 
daartoe bij de voorzitter is ingekomen. 

3. De bijeenroeping geschiedt door de ambtelijk secretaris, door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de leden. De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven dagen vóór de te 
houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen. 

4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de centrale 
ondernemingsraad aanwezig is, tenzij tijdens een vergadering besloten is dat hierop ten 
aanzien van een bepaald onderwerp of voor een bepaalde periode een uitzondering wordt 
gemaakt.  

5. Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de centrale 
ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering. 
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Artikel 8 
De ambtelijk secretaris van de centrale ondernemingsraad is belast met het bijeenroepen van de 
centrale ondernemingsraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de 
vergadering, alsmede met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de 
centrale ondernemingsraad bestemde en van de centrale ondernemingsraad uitgaande stukken. 
 
 
Artikel 9 
1. De ambtelijk secretaris maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een 

agenda op. Ieder lid van de centrale ondernemingsraad kan bij de ambtelijk secretaris een 
voorstel indienen voor plaatsing van een onderwerp op de agenda. 

2. De ambtelijk secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de centrale 
ondernemingsraad, aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen, als 
mede aan de ondernemer van het AMC en aan de in het AMC werkzame personen. 
Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste zeven dagen vóór 
de vergadering van de centrale ondernemingsraad. 

 
 
Artikel 10 
1. De centrale ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ter bepaling of 

aan dit voorschrift wordt voldaan tellen onthoudingen niet mee. 
2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 
3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de 

kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats 
tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze 
herstemming is diegene gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien de stemmen staken beslist het lot. 

4. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de centrale ondernemingsraad te 
nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de 
eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen 
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 
 
Artikel 11 
1. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de centrale ondernemingsraad maakt de 

ambtelijk secretaris een verslag van die vergadering op en zendt het toe aan de leden van de 
centrale ondernemingsraad. 

2. Het verslag van de vergadering wordt vastgesteld in de daarop volgende vergadering van de 
centrale ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris maakt het verslag bekend aan de in de 
onderneming werkzame personen en aan de ondernemer, alsmede aan de ondernemer van het 
AMC en de in het AMC werkzame personen. Het aan de in de onderneming werkzame 
personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent geheimhouding moet 
worden betracht ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de wet. 

 
 
Artikel 12  
1. Jaarlijks wordt vóór 1 maart een verslag gemaakt van de werkzaamheden van de centrale 

ondernemingsraad en van de werkzaamheden van de commissies van de raad in het afgelopen 
jaar. Binnen één maand na opstelling van het verslag, dus vóór 1 april, dient de raad zijn 
goedkeuring aan het verslag te geven.  

 



Reglement COR d.d. december 2017 4 

2. Het jaarverslag wordt zo spoedig mogelijk na goedkeuring bekend gemaakt aan de 
ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan het bevoegde 
districtshoofd van de Arbeidsinspectie en de bedrijfscommissie. 

 
 
IV. SLOTBEPALING 
 
Artikel 13   
1. Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de centrale 

ondernemingsraad. 
2. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de centrale ondernemingsraad de 

ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken. 
3. In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dienen ten 

minste twee derden van de leden van de centrale ondernemingsraad aanwezig te zijn.  
4. Een zodanig besluit behoeft ten minste een meerderheid van twee derden der uitgebrachte 

stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift is voldaan tellen onthoudingen niet mee. 
5. De centrale ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van de wijziging of 

aanvulling aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie. 
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