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Arbitrale uitspraak inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van  

de gemeente Borne 

 

Op 25 maart 2013 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie 

voor georganiseerd overleg van de gemeente Borne besloten de Lokale Advies- en Arbitrage 

commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de 

commissie) om arbitrage te vragen. 

I. Verzoek om arbitrage 

De werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie vragen of de werkgeversdelegatie, door het 

besluit van 4 december 2012 met betrekking tot  

 het verminderen van de formatieruimte van de functie van medewerker publieksbalie 

(functienr.2104) met 0.92 fte 

 het ambtelijk personeel dat benoemd is op de functie van medewerker publieksbalie 

(functienr.2104) aan te wijzen als herplaatsingskandidaat en het Sociaal Statuut op hen van 

toepassing te verklaren 

alleen ter informatie voor te leggen aan de werknemersdelegatie, de afspraken geschonden heeft of 

niet nagekomen is. 

Zowel de werkgeversdelegatie als de werknemersdelegatie zijn gehoord tijdens een zitting van de 

commissie, gehouden op vrijdag 31 mei 2013 te Utrecht. 

De heer mr.drs. R.G. Welten (burgemeester), mevrouw M. Weernink (P&O) en de heer mr. A.A.C. 

Balke (Capra) vertegenwoordigden de werkgeversdelegatie. De werknemersdelegatie werd 

vertegenwoordigd door de heren J.K. Pauw, A.G.J. Compagner, G.J.J. Hilgersom en W. Broersma, 

adviseur AbvaKabo FNV 

II. Het ontstaan van het geschil 

Het geschil heeft betrekking op het besluit van burgemeester en wethouders van 4 december 2012. 

Dit besluit is ter informatie voorgelegd aan de werknemersdelegatie van het georganiseerd overleg. 

Het besluit van 4 december 2012 houdt voor zover van belang in: 

 Het verminderen van de formatieruimte van de functie medewerker publieksbalie 

(functienummer 2104) met 0.92 fte; 

 Het ambtelijk personeel dat benoemd is op de functie medewerker publieksbalie aan te wijzen 

als herplaatsingskandidaat en het Sociaal Statuut op hen van toepassing te verklaren. 
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In een memo van 5 december 2012 heeft de werknemersdelegatie de werkgeversdelegatie laten 

weten het niet eens te zijn met het zonder overleg nemen van het besluit van 4 december 2012. De 

werknemersdelegatie verwijst in dit verband naar op de 20 september 2012 gemaakte afspraken 

(Planning, bespreking en besluitvorming onderwerpen in de OR en GO). Tijdens de vergadering van 

het georganiseerd overleg van 13 december 2012 stelt de werknemersdelegatie zich op het standpunt 

dat het besluit van 4 december 2012 niet ter informatie had moeten worden voorgelegd, maar dat 

hierover overeenstemming bereikt moet worden. De werknemersdelegatie heeft vervolgens het 

overleg opgeschort. Na informeel overleg en een overleg met de zogenaamde contactgroep op 24 

januari 2013 is ervoor gekozen het geschil voor te leggen aan de LAAC. In een extra vergadering van 

het georganiseerd overleg van 7 maart 2013 is vastgesteld dat geen oplossing kan worden gevonden, 

hetgeen leidt tot het verzoek om arbitrage van 25 maart 2013. 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie verwijst voor haar standpunt naar het Sociaal Statuut van de gemeente 

Borne, waarin het begrip ‘organisatiewijziging’ is omschreven als: ‘een belangrijke inkrimping of 

wijziging van werkzaamheden van de gemeente (of onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging 

van de laatst vastgelegde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet 

van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt, dan wel privatisering/ 

verzelfstandiging of een publiekrechtelijke taakoverheveling’. Het begrip ‘personele gevolgen’ is 

gedefinieerd als: ‘gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren, waarbij 

in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 8:3 van de Bornse Arbeidsvoorwaardenregeling (BAR) als 

uitgangspunt wordt gehanteerd dat gedwongen ontslagen worden voorkomen.’ 

In het convenant Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad Gemeente Borne van 19 december 

2011 (geldend tot ten minste eind maart 2014) zijn afspraken gemaakt over een taakverdeling. Zowel 

het convenant als het Sociaal Statuut zijn recent geactualiseerd. Onder punt 8 van dit convenant is 

vermeld dat bij reorganisatie het georganiseerd overleg een taak heeft met betrekking tot het 

redigeren en uitwerken van het sociaal plan of Sociaal Statuut. Daarbij is verder aangegeven dat de 

toets van het georganiseerd overleg beperkt is tot de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor het 

personeel en hoe deze zijn opgelost. Het gaat niet over de noodzaak tot of vorm waarin 

gereorganiseerd wordt. Aan de OR zijn de overige taken toebedeeld. 

De werkgeversdelegatie is van mening dat het terugbrengen van de formatie met 0.92 fte geen besluit 

is waar het georganiseerd overleg bij betrokken zou moeten worden. Uit de eerdergenoemde definitie 

van het begrip ‘organisatiewijziging’ volgt dat dit enkel het geval is als sprake is van een belangrijke 

inkrimping of wijziging van de organisatie. Daarvan is volgens de werkgeversdelegatie beslist geen 

sprake. Daarmee is niet gezegd dat het voor de betrokken medewerkers geen besluit is zonder enig 

gevolg, maar vanuit het perspectief van de organisatie bezien is dit een besluit met een zeer beperkte 

impact. De totale formatie voor de publieksbalie was voorheen 8.16 fte. Voor het personeel is ter 

voorkoming van gedwongen ontslagen geen ander besluit genomen dan het boventallig verklaren 

onder aangeven dat het Sociaal Statuut op hen van toepassing zal zijn. In het Sociaal Statuut staat 

vermeld wat de gevolgen zijn. De werkgeversdelegatie ziet niet in op grond waarvan zij het besluit van 

4 december 2012 ter goedkeuring aan het georganiseerd overleg had moeten voorleggen. Het gaat 

hier niet om een belangrijke organisatiewijziging.  

De werkgeversdelegatie acht het ook niet wenselijk en onnodig dat niet belangrijke 

organisatiewijzigingen worden voorgelegd aan het georganiseerd overleg omdat het Sociaal Statuut in 

ruim voldoende mate passende algemene waarborgen omvat. De werkgeversdelegatie wijst er voorts 

op dat ook uit de redactie van het Sociaal Statuut en convenant GO en OR volgt dat niet bedoeld is 

dat voor elke belangrijke en niet belangrijke organisatiewijziging dezelfde procedure moet worden 

gevolgd. Bedoeld is aan te sluiten bij het begrippenkader van de Wet op de Ondernemingsraden en 

daaruit volgt dat er een verschil bestaat tussen belangrijke organisatiewijzigingen (waarbij de OR een 

belangrijke rol heeft en het georganiseerd overleg mede op grond van het convenant een rol toekomt 
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voor de personele gevolgen) en de niet belangrijke organisatiewijzigingen, waarbij de werkgever meer 

vrijheid van handelen heeft. 

Artikel 1:4 van het Sociaal Statuut bepaalt ook dat het college bevoegd is tot het nemen van besluiten 

over wijziging van de aanstelling, her- en/of overplaatsing en eventueel ontslag van ambtenaren, tenzij 

bij of krachtens de wet anders is bepaald. Het is de werkgeversdelegatie niet duidelijk op grond van 

welke regeling de verplichting zou bestaan een dergelijk besluit eerst aan de OR of het georganiseerd 

overleg voor te leggen, alvorens daarover een definitief besluit te kunnen nemen. 

De werkgeversdelegatie is dan ook van mening dat juist gehandeld is door het besluit van 4 december 

2012 enkel ter kennisname aan het georganiseerd overleg te verstrekken nu het een besluit betreft 

dat niet als belangrijke organisatiewijziging kan worden beschouwd zoals bedoeld in de WOR en het 

Sociaal Statuut. 

Reagerend op de stelling van de werknemersdelegatie, dat er sprake zou zijn van een grijs gebied 

waarin het onduidelijk is of sprake is van een organisatiewijziging wordt door de werkgeversdelegatie 

gesteld dat een organisatiewijziging in elk geval aan de orde is als een functie volledig geschrapt 

wordt uit het functieboek. Dat is in deze situatie niet aan de orde. 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie wijst er op dat op dit moment in de gemeente Borne een omvangrijke 

reorganisatie plaatsvindt als gevolg van de zogenaamde nieuwe hoofdstructuur en de financiële 

taakstelling. De omvangrijke reorganisatie voltrekt zich organisch. Allerlei deelreorganisaties vormen 

samen de contouren van een nieuwe hoofdstructuur en komen tegemoet aan de forse taakstelling.  

Het besluit van het college is volgens de werknemersdelegatie niet eenduidig. Zo wordt in de 

samenvatting van het voorstel aangegeven dat het besluit een wijziging van het functieboek tot gevolg 

heeft, onder andere door het verminderen van de formatieruimte voor de functie medewerker 

publieksbalie bij de afdeling Inwoners, terwijl onder de kop Organisatie en Personeel gesteld wordt dat 

alleen het laten vervallen van de functie administratief medewerkster tot een wijziging van het 

functieboek zou leiden en dat de medezeggenschap al in een eerder stadium geconsulteerd is over 

die wijziging. De werknemersdelegatie vindt de communicatie niet eenduidig en vraagt zich af of er nu 

wel of geen sprake is van een aanpassing van het functieboek. Ook bestaat onduidelijkheid  over de 

rol die het georganiseerd overleg bij dit soort besluiten zou hebben. In een mailwisseling van 10 

december 2012 is nog gesteld dat het georganiseerd overleg zou kunnen toetsen of het Sociaal 

Statuut goed is toegepast. De werknemersdelegatie vindt dit in tegenspraak met de zienswijze van de 

werkgeversdelegatie, zoals deze nu gepresenteerd wordt. 

De werknemersdelegatie vindt dat het besluit van 4 december 2012 een organisatiewijziging inhoudt. 

De werkzaamheden veranderen van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening, de 

openingstijd wordt met 11 uren verminderd en met ingang van 1 februari 2013 moet er meer worden 

gewerkt op afspraak. De besluiten hebben rechtspositionele gevolgen in die zin dat alle acht 

ambtenaren van de Publieksbalie worden aangewezen als herplaatsingskandidaat en dat de formatie 

wordt verminderd met 0.92 fte. Bekeken vanuit het perspectief van een organisatieonderdeel is het 

zeer discutabel of deze organisatiewijziging een zeer beperkte impact heeft. 

De werkgeversdelegatie zou het standpunt van de werknemersdelegatie bekrachtigd hebben door het 

Sociaal Statuut van toepassing te verklaren. De werkingssfeer van het Sociaal Statuut beperkt zich 

namelijk tot organisatiewijzigingen. Artikel 2:3 van het Sociaal Statuut omschrijft in dat geval een 

procedure, die bij organisatiewijziging doorlopen moet worden. Het gaat de werknemersdelegatie niet 

om het ter discussie stellen van de organisatiewijziging op zich. Zij wil meedenken over de personele 

gevolgen daarvan en de naar aanleiding daarvan te nemen besluiten. 
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De werknemersdelegatie verwijst verder naar de planning die op 20 september 2012 in het 

georganiseerd overleg is besproken. Het besluit over de publieksbalie wordt expliciet genoemd als 

een besluit waarbij een rol is weggelegd voor het georganiseerd overleg. Als de werkgeversdelegatie 

had willen afwijken van die planning had daarover overleg moeten plaatsvinden. 

In de bestuursrapportage 2012 wordt volgens de werknemersdelegatie met geen woord gerept over 

de situatie bij de publieksbalie, terwijl de werkgeversdelegatie in allerijl een drietal weken voor het 

aflopen van de deadline een besluit neemt om tegemoet te komen aan de taakstelling, zoals opgelegd 

door de gemeenteraad. Zowel de collega’s van de publieksbalie als de werknemersdelegatie waren 

verrast door dit besluit. Het besluit had zorgvuldiger tot stand moeten komen, zeker omdat het 

verstrekkende gevolgen heeft voor de werknemers. 

Verder meent de werknemersdelegatie dat  sprake is van een wijziging van de werktijdenregeling door 

het verminderen van de openingstijden en de noodzaak van een adequate bezetting gedurende de 

openingstijden. Over de vaststelling, wijziging of intrekking van uitvoeringsregelingen dient volgens het 

Convenant overleg te worden gevoerd met het georganiseerd overleg. 

Naar het oordeel van de werknemersdelegatie wordt het georganiseerd overleg niet alleen nu, maar 

keer op keer, gepasseerd. Er worden wel vergaderingen belegd maar er wordt geen daadwerkelijk 

overleg gevoerd. De werknemersdelegatie vindt dat de gevolgen voor de betrokken collega’s van de 

publieksbalie, die allen als herplaatsingskandidaat zijn gelabeld, gebagatelliseerd worden. Het begrip 

‘belangrijke organisatiewijziging’ zoals dat wordt gehanteerd door de werkgeversdelegatie bestaat 

volgens de werknemersdelegatie niet. Het Sociaal Statuut spreekt alleen over ’organisatiewijziging’. 

De werknemersdelegatie stelt dat de werkgeversdelegatie zelf een grijs gebied creëert door bij een X 

aantal fte wel overleg te voeren met het georganiseerd overleg en bij een Y aantal fte niet. Dit vraagt 

om discussie bij elk proces, hetgeen uit een oogpunt van zorgvuldigheid niet gewenst zou zijn. 

V. Overwegingen 

De commissie heeft zich beperkt tot de vraagstelling die op 25 maart 2013 is geformuleerd. Het gaat 

om de vraag of de werkgeversdelegatie afspraken heeft geschonden door het besluit van 4 december 

2012 uitsluitend ter informatie voor te leggen aan het georganiseerd overleg. Het besluit houdt voor 

zover van belang in:  

 Het verminderen van de formatieruimte van de functie medewerker publieksbalie 

(functienummer 2104) met 0.92 fte; 

 Het ambtelijk personeel dat benoemd is op de functie medewerker publieksbalie aan te wijzen 

als herplaatsingskandidaat en het Sociaal Statuut op hen van toepassing te verklaren. 

De commissie stelt vast dat de volgende regelingen en afspraken van toepassing zijn:  

 de Bornse Arbeidsvoorwaardenregeling,  

 het Sociaal Statuut van 14 november 2011,  

 het Convenant Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad Gemeente Borne van 19 

december 2011 en  

 de Planning bespreking en besluitvorming onderwerpen in OR en GO van 20 september 

2012. 

In het Sociaal Statuut is bepaald wat onder een ’organisatiewijziging’ dient te worden verstaan. Dit is 

‘een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel 

daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst vastgelegde organisatiestructuur van de gemeente 

(of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich 

meebrengt, dan wel privatisering / verzelfstandiging of een publiekrechtelijke taakoverheveling’. 
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In het Convenant is ten aanzien van ‘reorganisatie’ overeengekomen dat het georganiseerd overleg 

het Sociaal Statuut of sociaal plan redigeert of uitwerkt. Verder is in dit convenant bepaald dat de toets 

van het georganiseerd overleg zich beperkt tot de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor het 

personeel en hoe deze zijn opgelost; niet over de noodzaak / vorm van reorganiseren. In een voetnoot 

wordt gesteld dat onder reorganisatie tevens wordt verstaan de (ontwerp-)voorstellen ten aanzien van 

organisatiewijzigingen. 

Tenslotte valt uit de Planning bespreking en besluitvorming onderwerpen in OR en GO af te leiden dat 

het georganiseerd overleg betrokken wordt bij de rechtspositionele consequenties en bepalingen als 

vermeld in het Sociaal Statuut waar het gaat om ‘Publiekszaken van fysieke naar digitale 

dienstverlening. 

Toegelicht is dat de vermindering van de formatieruimte van de functie medewerker publieksbalie 

(functienummer 2104) met 0.92 fte van een andere orde is dan de overgang van fysieke naar digitale 

dienstverlening bij Publiekszaken. De betreffende afspraak in de planning is dan ook niet van 

toepassing op het besluit van 4 december 2012. Deze afspraak kan naar het oordeel van de 

commissie dan ook niet geschonden zijn. 

Het antwoord op de vraag of afspraken die in het Sociaal Statuut en het Convenant zijn gemaakt, zijn 

geschonden, hangt af van de interpretatie van het begrip ‘organisatiewijziging’. Naar het oordeel van 

de commissie kan een vermindering van de formatie met 0.92 fte in de functie van medewerker 

publieksbalie niet als een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente 

(of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst vastgelegde organisatiestructuur 

van de gemeente (of een onderdeel daarvan) worden gezien. De totale formatieomvang van de 

publieksbalie was 8.16 fte en de totale personele bezetting van de gemeente is ongeveer 150 

medewerkers. Tegen die achtergrond is er naar het oordeel van de commissie geen sprake van een 

organisatiewijziging als bedoeld in het Sociaal Statuut.  

Dat het college besloten heeft het Sociaal Statuut van toepassing te verklaren op de betreffende 

medewerkers impliceert niet dat daardoor sprake is van een organisatiewijziging. Het van toepassing 

verklaren van het Sociaal Statuut behoort tot de beleidsvrijheid van het college. De commissie gaat er 

overigens ook vanuit dat het besluit om alle medewerkers als herplaatsingskandidaat aan te merken 

past bij uitgangspunt gedwongen ontslagen te voorkomen en uitsluitend in het belang van betrokken 

medewerkers is genomen.  

Gezien het voorgaande meent de commissie dat geen afspraken zijn geschonden door het besluit van 

4 december 2012 uitsluitend ter informatie voor te leggen aan het georganiseerd overleg. 

De commissie kan zich wel voorstellen dat de werknemersdelegatie verrast was door de 

besluitvorming. In dat kader verdient het aanbeveling hen in een eerder stadium op de hoogte te 

stellen van de ontwikkelingen. 

VI. Uitspraak 

Oordelend naar redelijkheid en billijkheid oordeelt de commissie dat geen afspraken zijn geschonden 

door het besluit van 4 december 2012 uitsluitend ter informatie voor te leggen aan het georganiseerd 

overleg  

 

Aldus vastgesteld op 12 juli 2013 
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