
Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO)

Het bestuur van de ICT NML;

overwegende dat het, in het kader van de voorbereiding van de oprichting van de
bedrijfsvoeringorganisatie ICT NML, gewenst is om te komen tot een vorm van bijzonder
georganiseerd overleg (BGO) waarin betrokken werkgevers en organisaties zijn
vertegenwoordigd;

overwegende dat voor de vaststelling van onder meer het toepassingsbereik, de
samenstelling, taakstelling en werkwijze van het BGO, regels moeten worden vastgesteld;

gehoord de commissies voor het Georganiseerd Overleg;

Gelet op het mandaat van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
weert, Roermond, Nederweert en venlo om ook namens hen overleg te voeren;

gelet op de bepalingen vanl

de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorgan isatie ICT N ML ;

hoofdstuk 12van de CAR/UWO;

de Wet op de ondernemingsraden, in het bijzonder artikel 25Tlm2T;

BESLUITEN:

vast te stellen de: Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO).

"REGELING BIJZONDER GEORGANISEERD OVERLEG".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. commissie: de commissie voor bijzonder georganiseerd overleg (BGO);
b. werknemer: de medewerker in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR/UWO en de

medewerker met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd
is afgesloten en werkzaam is op een functie waarop de organisatiewijziging van
toepassing is;

c. organisaties: de in de gemeenten Venlo, Weert, Nederweert en Roermond werkende
vakorganisatie van overheidspersoneel, die op basis van de richtlijnen van de SER als
representatief zijn aan te merken, vertegenwoordigd in de commissie voor georganiseerd
overleg, te weten:
- FNV Overheid;
- CNV Overheid.

d. BGO-leden: de vertegenwoordigingen van werkgeverszijde en werknemerszijde, zoals
samengesteld volgens artikel 2;

e. werkgever: het bestuur van de ICT NML;
f. werkgevers: het bestuur van de ICT NML en de colleges van burgemeester en

wethouders van de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Venlo;
g. werkgeversvertegenwoordiging: de door het bestuur van de ICT NML en de colleges van

burgemeester en wethouders van de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Venlo
aangewezen vertegenwoordigers ;
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h. werknemersvertegenwoordig¡ng: de door de organisaties aangewezen
vertegenwoordigers;

i. Advies- en Arbitragecommissie:de Advies- en Arbitragecommissie als bedoeld in
hoofdstuk 12 CAR/UWO;

j. latende organisalie: organisatie van waaruit medewerkers worden aangewezen hun taken
te volgen naar de ICT-NML.

Hoofdstuk 2 Samenstelling

Artikel 2 Werkgevers- en werknemersdelegatie

1. De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de werkgevers en een
vertegenwoordiging van de werknemers.

2. Voor de vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders en het bestuur
ICT NML wijzen de werkgevers maximaaldrie vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan.
Deze vertegenwoordiging heeft mandaat om het overleg te voeren en een principeakkoord of
een onderhandelingsresultaat als bedoeld in artikelS, lid 2 te bereiken.

3. Voor de vertegenwoordiging van de organisaties wijzen de organisaties ieder voor zich per
gemeente een lid aan met een maximum van drie leden per gemeente met in achtneming van
het bepaalde in het vierde lid. De organisaties wijzen ook plaatsvervangers aan.

4. Bij gebreke van bij de representatieve vakbonden aangesloten werknemers in de gemeente
Nederweert worden de werknemers van deze gemeente vertegenwoordigd door de
vakbondsbestuurders van FNV Overheid of CNV Overheid.

5. Leden van de werkgeversvertegenwoordiging respectievelijk hun plaatsvervangers houden op
dit te zijn zodrazij geen lid meer zijn van het bestuur c.q. het college namens wie deze zijn

aangewezen. Zo spoedig mogelijk vindt vanuit het betreffende bestuur c.q. het college een
nieuwe aanwijzing plaats.

6. Leden van de werknemersvertegenwoordiging of hun plaatsvervangers houden op dit te zijn
zodra zij geen werknemer meer zijn bij de deelnemende partij, dan wel geen lid of
vertegenwoordiger meer zijn van een van de organisaties. ln deze gevallen wordt zo spoedig
mogelijk een opvolger aangewezen.

7. De aangewezen leden van de organisaties kunnen zich laten bijstaan door
vakbondsbestuurders. Deze vakbondsbestuurders kunnen aan de beraadslagingen
deelnemen, maar hebben geen stemrecht.

8. De voorzitter van de commissie alsmede diens plaatsvervanger wordt aangewezen door de
werkgevers.

Artikel3 Aanwijzing

De aanwijzing als bedoeld in artikel2, leden 2 en 3, vindt zo spoedig mogelijk plaats.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

De werkgeversvertegenwoordiging wijst een administratief ondersteuner van de commissie aan,
alsmede diens plaatsvervanger. Zo nodig stelt de werkgeversvertegenwoordiging verder personeel
voor de administratieve ondersteuning en adviseurs ter beschikking. De administratief ondersteuner(s)
en adviseurs hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk 3 Taak en bevoegdheden

Artikel5 Onderwerpen van overleg

1. De commissie voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de
rechtstoestand van de betrokken medewerkers met inbegrip van de algemene regels volgens
welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover dit verband houdt met de
uitvoering van de samenwerking en niet behoort tot de aangelegenheden waarover de
ondernemingsraden van de gemeenten advies- of instemmingsrecht hebben.

2. Onder de in lid 1 bedoelde aangelegenheden dienen onder meer te worden verstaan:
a. de oprichting van het BGO ICT-NML;
b. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van ICT NML;
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c. het sociaal plan ICT-NML, inclusief overgangsrecht, garanties en afkoop
arbeidsvoorwaarden door de latende organisaties;

d. de conversietabel.

Artikel 6 Werkwijze en beslu¡tvorming
1. Nadat partijen een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over onderwerpen als bedoeld in

artikel 5, leggen zij dit aan hun respectievelijke achterbannen voor. Bij de totstandkoming van
het onderhandelingsresultaat worden afspraken gemaakt over de termijnen van raadpleging
van de achterban.

2. lndien bij raadpleging van de achterbannen blijkt, dat het onderhandelingsresultaat bij één of
beide partijen niet acceptabel is, worden de onderhandelingen heropend.

3. lndien beide partijen instemmen met het onderhandelingsresultaat, wordt dit aangeduid als
onderhandelingsakkoord. Zodra een onderhandelingsresultaat is omgezet in een
onderhandelingsakkoord, brengen partijen dit ter kennis aan hun achterban. Tevens wordt het
akkoord voorgelegd aan de werkgevers voor formele vaststelling.

Artikel 7 Taakafbakening BGO en OR-en

Uitgangspunt in de verhouding en taakafbakening tussen het BGO en de OR-en is dat één onderwerp
in principe op één overlegtafel wordt besproken en daarover wordt besloten.
ln artikel 27 lid 3 van de WOR is geregeld dat de in artikel 27 lid 1 van de WOR bedoelde instemming
niet is vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is
geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld
door een publiekrechtelijk orgaan.

Artikel 8 Overeenstemming

Besluiten met betrekking tot onderwerpen, bedoeld in artikel 5 worden door de werkgevers niet
genomen voordat daarover in de commissie overeenstemming is bereikt.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen

Artikel 9 Data vergaderingen

1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen
tijdstippen.

2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie
hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na
ontvangst van het verzoek.

Artikel 10 Oproep & onderwerpen vergadering

1. De commissie wordt tijdig, in de regel twee weken van tevoren, ter vergadering opgeroepen.
De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen ondenruerpen.

2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien één van de vertegenwoordigers van de
werkgevers en tenminste de helft van de vertegenwoordigers van de organisaties aanwezig is,
waarvan voor elke latende organisatie tenminste door één vertegenwoordiger.

3. lndien wegens het ontbreken van het quorum in de zin van het vorige lid een vergadering niet
kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op
de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergaderÌng, in welke vergadering
die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

Artikel 1f lnitiatief commissie

Elk lid van de commissie heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze
schriftelijk op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die ondenruerpen zoveel mogelijk in de
eerstvolgende vergadering aan de orde.
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Artikel 12 Privacy

1. De vergaderingen zijn niet openbaar.
2. De voorzitter kan medewerkers, alsmede externe adviseurs, uitnodigen voor het bijwonen van

de vergadering. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. ln elk gevalworden de vaste
adviseurs uitgenodigd.

3. De vertegenwoordiging van de organisaties is bevoegd de onderwerpen van de agenda
binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan de
voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

4. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de
commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten
opzichte van de werkgevers, alsmede niet tegenover de vakbondsbestuurders van de
vertegenwoordigende organisaties en de leden van de lokale organisaties.

Artikel 13 Schorsing

De voorzitter kan op verzoek van tenminste twee leden, of zo dikwijls als hij dit nodig acht de
vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Artikel 14 Stemrecht

1. lndien in de vergadering moet worden gestemd brengt de vertegenwoordiging van de
werkgevers enerzijds en die van de organisaties anderzijds elk één stem uit, overeenkomstig
artikel 12:2:9 CAR-UWO.

2. Alle opvattingen, ook minderheidsopvattingen, worden in de besluitvorming van de
werkgevers betrokken.

Artikel 15 Verslaglegging

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig
mogelijk in afschrift aan cie leden wordt gezonden.

Hoofdstuk 5 Geschillen

Hoofdstuk 12, artikelen 12:3:1 tot en met 12:3:9 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige
toepassing.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 16 Hardheidsclausule

ln de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de werkgeversvertegenwoordiging in

overeenstemming met de commissie.

Artikel 17 Wijziging regeling

1. Deze regeling kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorslel tot wijziging in de commissie
is behandeld.

2. De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijzigingen van deze regeling voor te leggen
aan de werkgevers.

Artikel 18 lnwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGo)".

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
3. De regeling komt te vervallen op de datum waarop de implementatie van de nieuwe

organisatie is afgerond.
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De werknemersvertegenwoord i g in g
voor akkoord:

FNV Overheid,
namens deze,

B. van Velthuijsen

De werkgeversvertegenwoord i g ing
Voor akkoord;

Het bestuur van de ICT-NML,
de voorzitter...,

Burgemeester en wethouders van Roermond,
Burgemeester...., secretaris....

Burgemeester en wethouders van Weert
Burgemeestêr....., secretaris....

Burgemeester en wethouders van Nederweert
Burgemeester...., secretaris...

Burgemeester en wethouders van Venlo
Burgemeester...., secretaris...

CNV Overheid,
namens deze,

P. van Rooij
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