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Onderwerp

Reactie instemmingsverzoek HR-Agenda beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een
passende balans’

Geacht College,
De COR waardeert het werk dat verricht is met betrekking tot het onderwerp tijdelijk en vast
personeel in de Notitie tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans.
De COR onthoudt zich van een oordeel over de notitie zolang er geen overeenstemming is bereikt
tussen de UCLO en het bestuur over zaken die betrekking hebben tot de cao Nederlandse
Universiteiten.
Een dergelijk punt uit de notitie is dat de functievervulling van docent 3 en docent 4 volgens de
beleidsnotitie in principe op tijdelijke basis dient te gebeuren. Dit punt is in strijd met de cao NU. In
artikel 6 van de preambule van de Europese richtlijn 99/70/EG is namelijk vastgelegd dat een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het uitgangspunt is bij de vormgeving van arbeidsrelaties.
Dit uitgangspunt is verder uitgewerkt in artikel 2.2 van de cao Nederlandse Universiteiten. Het is niet
zo dat afspraak 5.4 uit het onderhandelaarsakkoord cao-nu 02/07/2016 tot en met 30/06/2017 over
ervaring opdoen in de sector als docent een vanzelfsprekende tijdelijkheid van vervulling van de
laagste functieniveaus impliceert. Wat betreft loopbanen en bekostigingswijze gelden voor de UvA
geen grotere risico’s bij het bieden van vaste dienstverbanden dan voor andere werkgevers.
Conclusie: uitgangspunt van beleid is voor alle WP-functies met uitzondering van die van
promovendus een vaste aanstelling, tenzij tijdelijk noodzakelijk is.
In het licht van deze argumentatie wachten wij het oordeel van de UCLO af.
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