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Nut en noodzaak Flexibele schil docenten 
De bonden willen ter uitvoering van de cao-afspraak inventariseren hoe groot de 
flexibele schil is van personeel in de schalen docent en onderzoeker. Deze inventarisatie 
dient per faculteit plaats te vinden. Daarna gaan de bonden graag in gesprek over de 
benodigde omvang (de noodzaak) van de betreffende cijfers. Deze kan per faculteit 
verschillen, bijvoorbeeld vanwege grote hoeveelheden onderwijs of veel extern 
gefinancierd onderzoek. Het CvB zegt toe hieraan mee te willen werken. 
 
Aanpassing Fiscale reiskostenregeling woon-werkverkeer RUG 2023 
De bonden zijn akkoord met het aanpassen van de Fiscale reiskostenregeling waarbij 
het te vergoeden bedrag wordt verhoogd van 19 naar 21 cent per kilometer. 
 
Evalueren en actualiseren van de Woon werkregeling en Fietsregeling 
Het CvB stelt voor om de woon-werk kilometervergoeding van 4 naar 9 cent per 
kilometer te verhogen en daarnaast het aanschafbedrag in de fietsregeling te verhogen 
naar €1500. 
De bonden kunnen zich hier niet in vinden. Een dergelijke verhoging zal niet voldoende 
zijn om de sterk gestegen kosten van eigen auto en ov te compenseren. Daarnaast krijgt 
maar een relatief klein deel van het personeel (ongeveer 20%) een dergelijke 
kilometervergoeding. De bonden zijn van mening dat er een veel hoger bedrag 
beschikbaar moet komen voor een fiets of dit bedrag moet kunnen worden besteed aan 
het ov. Deze regeling zou voor nagenoeg alle personeelsleden beschikbaar moeten 
komen. Daarnaast pleiten de bonden voor compensatie van medewerkers in de lagere 
loonschalen, zeker wanneer zij niet of amper vanaf huis kunnen werken, voor de 
werkelijke kosten van woon-werkverkeer op basis van ov. Bijvoorbeeld portiers, 
secretaresses en technici. 
In het voorjaar van 2023 gaan bonden en CvB hierover opnieuw in gesprek. 
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Hieronder vindt u een selectie van hetgeen besproken is. De volledige agenda van de LO-
vergaderingen vindt u op:  
 
http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/local-
consultative-committee 
 
 


