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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 

 
 
 
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 
Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de meest voorkomende vormen van inhuur van derden en dan 
met name de absolute getallen. De inventarisatie is bedoeld voor een goede overgang van de VAR naar 
DBA, waarbij het met name gaat om mensen die een eigen BV hebben of ZZP’er zijn, die met een VAR 
werkten en die niet in de loonadministratie zitten, maar via de financiële administratie worden betaald. 
De bonden zijn zeer geïnteresseerd in de uitkomsten 
 
Sociaal Fonds OCW 
De RUG is geen deelnemer meer, maar het Fonds heeft een statutenwijziging aangebracht waardoor alle 
verzoeken om hulp kunnen worden behandeld, op voorwaarde dat medewerkers zichzelf als deelnemer 
aanmelden. De RUG verleent alleen medewerking bij het innen van de deelnemersbijdrage en de aflossing 
van eventuele leningen via de salarisadministratie. De bonden vragen om hier breed bekendheid aan te 
geven. 
 
Vernieuwing medezeggenschap 
Het CvB van de RUG heeft de leden van het Lokaal Overleg en de leden van de Universiteitsraad in 2014 
het procesvoorstel gedaan om van gedachten te wisselen over de aanbevelingen uit het Rapport 
Vernieuwing Medezeggenschap. De Universiteitsraad is (nog) niet op deze uitnodiging in gegaan. 
Omdat er nu een reactie aan de VSNU dient te worden gezonden is er een concept reactie opgesteld en 
voorgelegd aan de Universiteitsraad en aan het Lokaal Overleg. De Universiteitsraad heeft het concept 
intern besproken en komt nu niet met een reactie, maar kan zich wel voorstellen dat ze dit op een later 
tijdstip zullen bespreken. 
De bonden merken op dat de meeste aanbevelingen gelden voor de Universiteitsraad, maar de bonden 
hebben wel een paar opmerkingen en voorstellen om de tekst aan te passen. Het College zal de 
opmerkingen meenemen en de reactie aanpassen. 
 
Rondvraag 
Naar aanleiding van de vraag van de bonden of PhD’s verplicht zijn diensten bij Ricoh af te nemen 
aangezien ze een tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift krijgen, antwoordt het College dat 
(n.a.v. een advies van de afdeling ABJZ) in zowel de aanbesteding voor printen (gegund aan Ricoh) en de 
nog te publiceren aanbesteding drukwerk geen verplichte winkelnering voor het product “proefschrift” zal 
gelden. 
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