
Advies inzake een geschil tussen de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur en 
werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de GGD Midden-Nederland 
 
 
Bij brief van 10 juli 2003 heeft mevrouw drs. C.G.J. Breuer, als vertegenwoordiger in het georganiseerd overleg 
van het dagelijks bestuur van de GGD Midden-Nederland, tevens lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van 
het georganiseerd overleg, de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies. 
 
De GGD Midden-Nederland is ontstaan uit de samenvoeging van de GGD Zuid-Oost Utrecht en de GGD West 
Utrecht per 1 januari 2001. 
De vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur geeft aan, dat in het georganiseerd overleg geen 
overeenstemming kan worden bereikt over de harmonisering van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Met name 
over de Regeling forensenvergoeding, de Bezoldigingingsverordening en de Conversietabel blijft verschil van 
mening bestaan en bij de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur bestaat niet de verwachting dat door 
verdere onderhandelingen de geschilpunten op te lossen zijn. Daarom wordt verzocht advies uit te brengen over 
bovengenoemde regelingen en de punten van geschil. 
 
Zowel de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, als de werknemersvertegenwoordiging zijn gehoord 
tijdens een zitting van de commissie, gehouden op dinsdag 7 oktober 2003 te Utrecht. Mevrouw Breuer werd 
vertegenwoordigd door de heer drs. J.G. van der Molen, directeur a.i., bijgestaan door mr. P.J. Schaap, advocaat 
en mevrouw E.L.M. Tjok, personeelsfunctionaris. 
De werknemersvertegenwoordiging bestond uit de heer K. Eding, adviseur van de ABVAKABO FNV, mevrouw 
mr.drs. A. Eikenboom, adviseur van de LAD en de heer P. van den Berghe, adviseur van de CMHF. 
 
Het ontstaan van het geschil 
 
AI sinds het ontstaan van de GGD Midden-Nederland (1 januari 2001) wordt gesproken over de vaststelling van 
nieuwe arbeidsvoorwaardenregelingen in het kader van de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. In het 
georganiseerd overleg en het zogeheten Technisch Beraad werd afgesproken te trachten overeenstemming te 
bereiken over een totaal pakket van arbeidsvoorwaardenregelingen ofwel een package-deal. In het overleg 
hebben de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur en de werknemersorganisaties overeenstemming weten 
te bereiken over:  
 
1. de 1%-regeling GGD Midden-Nederland; 
2. de overgangsregeling stimulering vervroegde pensionering GGD Midden-Nederland;  
3. de overgangsregeling ambtsjubileumgratificaties GGD Midden-Nederland; 
4. de verlofregeling GGD Midden-Nederland; 
5. de regeling functioneringsgesprekken GGD Midden-Nederland;  
6. de regeling beoordelen GGD Midden-Nederland; 
7. de regeling compensatie uren GGD Midden-Nederland; 
8. de vergoeding dienstreizen eigen auto GGD Midden-Nederland. 
 
Over drie regelingen werd geen overeenstemming bereikt. Het betreft:  
 
9. de regeling forensenvergoeding GGD Midden-Nederland; 
10. de bezoldigingsverordening GGD Midden-Nederland;  
11. de conversietabel GGD Midden-Nederland. 
 
In de vergadering van het georganiseerd overleg van 26 juni 2003 werd ingestemd met de eerste acht 
regelingen. In dezelfde vergadering is nogmaals overleg gevoerd over de drie regelingen waarover geen 
overeenstemming bestond. Volgens de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur waren de standpunten 
onoverbrugbaar. Ten aanzien van deze regelingen werd vastgelegd dat de vertegenwoordiger van het dagelijks 
bestuur en de werknemersorganisaties het niet eens waren. 
Er werd een nieuwe vergadering uitgeschreven voor 4 juli 2003 
Omdat naar het oordeel van het dagelijks bestuur over acht regelingen wel overeenstemming was bereikt en het 
personeel belang had bij duidelijkheid daarover, worden deze regelingen direct door het bestuur op 26 juni 2003 
vastgesteld. Aldus werd ook meegedeeld in een schrijven aan alle medewerkers van 1 juli 2003. 
In de vergadering van 4 juli 2003 bleek dat de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties niet bereid 
waren om gezamenlijk te komen tot een formulering van het onderwerp en de inhoud van het geschil. Van 
werknemerszijde werd gesteld dat nog onvoldoende overleg had plaatsgevonden en werd voorgesteld het 
overleg voort te zetten. Bovendien werd van werknemerszijde gesteld dat ten onrechte door het bestuur 
geconcludeerd zou zijn dat over de eerste acht regelingen overeenstemming bestond. Weliswaar was ingestemd 
met deze regelingen, maar gelet op de in het georganiseerd overleg gemaakte afspraak om tot een package-
deal te komen, zou pas van een formele overeenstemming gesproken kunnen worden als over alle regelingen 
overeenstemming zou zijn bereikt. 



Gelet op dit gegeven is daarna door de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur aan de vergadering 
meegedeeld dat advies zou worden gevraagd aan deze commissie. 
 
Standpunt vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur 
 
De vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur is van mening dat overeenstemming is bereikt over de 
eerdergenoemde acht regelingen en dat tot vaststelling kon worden overgegaan. 
Voor wat betreft de Regeling forensenvergoeding GGD Midden-Nederland stelt de vertegenwoordiger van het 
dagelijks bestuur dat de bereidheid bestaat een vergoeding te geven voor woon-werkverkeer, 
conform de geldende rijksregeling, maar dat gelet op de financieee positie van de GGD MiddenNederland een 
extra regeling, zoals bedoeld met de zogenaamde "aanrijdkostenvergoeding" niet aanvaard kan worden. De 
eerder voorgestelde concepttekst blijkt bovendien fiscaal ondeugdelijk te zijn volgens de vertegenwoordiger van 
het dagelijks bestuur. Onder de "aanrijdkostenvergoeding" wordt verstaan een extra vergoeding voor woon-
werkverkeer voor medewerkers met een ambulante functie, met wie is overeengekomen dat zij voor de 
uitoefening van hun functie over een auto moeten kunnen beschikken. 
 
Voor wat betreft de Bezoldigingsverordening GGD Midden-Nederland meent de vertegenwoordiger van het 
dagelijks bestuur dat een breed toepasbare uitloopschaal voor de nieuwe organisatie, zoals voorgesteld door de 
werknemersorganisaties, niet past bij het gewenste personeelsbeleid en dat dit overigens ook veel te kostbaar 
zou zijn. De bereidheid bestaat een persoonlijke toelage toe te kennen, indien een medewerker blijkens een 
vastgestelde beoordeling bovengemiddeld heeft gefunctioneerd. Deze bereidheid is verwoord in artikel 14 van de 
concept- BezoIdigingsverordening. Het bestuur wenst de mogelijkheid van een aanvulling op het salaris ook tot 
deze uitzonderlijke gevallen te beperken. Verder zijn garanties afgegeven aan de medewerkers die bij hun vorige 
werkgever aanspraak hadden op een uitloopschaal. 
 
Voor wat betreft de conversietabel GGD Midden-Nederland merkt de vertegenwoordiger van het dagelijks 
bestuur op dat hierover advies is ingewonnen door Cap Gemini Ernst&Young. Uit een vergelijking met de ODRP-
tabel, met het gemiddelde bezoldigingsbeleid bij een groot aantal gemeenten, GGD-en en vergelijkbare 
organisaties, zou blijken dat de voorgestelde tabel daarbij goed aansluit en zelfs voor werknemers nog lets 
gunstiger is. 
De vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van de op onderdelen gewijzigde tabel die 
na de vergadering van het georganiseerd overleg van 26 juni 2003 door de werknemersorganisaties is 
ingebracht. Zij meent dat er geen enkele aanleiding is om nog over aanpassingen van de conversietabel te 
spreken en dat ook van werknemerszijde terughoudendheid verwacht had mogen worden bij het ter discussie 
stellen van de conversietabel. Dat zou slechts anders zijn wanneer er aanleiding zou zijn om te twijfelen aan de 
algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd. Volgens de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur is 
daarvoor geen enkele reden. Dit sluit ook aan op het standpunt dat de directeur steeds tegenover het 
management van de GGD Midden-Nederland heeft ingenomen. 
De waardering van alle functies is nogmaals bezien door een toetsingscommissie met inachtneming van de door 
Cap Gemini geadviseerde conversietabel. De vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur noemt het resultant 
alleszins aanvaardbaar en zeker niet ongunstig ten opzichte van de bestaande waarderingen. Zij meent dat een 
zorgvuldige procedure is gevolgd en dat het niet zo kan zijn dat nu nog getracht wordt via aanpassingen van de 
te hanteren conversietabel op onderdelen tot hogere functieschalen te komen. Ook uit financieel oogpunt zijn 
dergelijke aanpassingen voor het bestuur niet aanvaardbaar. De voorgestelde tabel leidt bij enkele functies voor 
wat betreft de 
functionele schaal tot een hogere indeling en bij geen enkele groep tot achteruitgang. Deze tabel leidt tot een 
kostenverhoging van � 50.000. 
 
Standpunt werknemersvertegenwoordiging 
 
De werknemersvertegenwoordiging heeft haar standpunt onder meer verwoord in een brief aan de voorzitter van 
het georganiseerd overleg en aan het bestuur van de GGD Midden-Nederland. Deze brief is geschreven naar 
aanleiding van de vergadering van het georganiseerd overleg op 26 juni 2003 en op 30 juni 2003 bij de GGD 
Midden-Nederland binnengekomen. 
De werknemersvertegenwoordiging is van mening dat de genoemde acht regelingen niet vastgesteld konden 
worden omdat afgesproken zou zijn dat ten aanzien van het gehele arbeidsvoorwaardenpakket een package-
deal gesloten zou worden. Mondeling hebben zij toegelicht van mening te zijn dat de uitgaven aan 
arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de GGD MiddenNederland gelijk moeten zijn aan de totale uitgaven 
aan arbeidsvoorwaarden in de oude situatie. 
Dit is voor hun nu niet inzichtelijk. 
 
Voor wat betreft de regeling forensenvergoeding GGD Midden-Nederland is de werknemersvertegenwoordiging 
van oordeel dat ambulante medewerkers die verplicht worden hun eigen auto te gebruiken voor een dienstreis en 
om die reden de auto moeten gebruiken voor woonwerkverkeer daarvoor een kostendekkende vergoeding 
moeten ontvangen. De werkgever stelt immers geen dienstauto ter beschikking. Het lijkt de 
werknemersvertegenwoordiging niet onmogelijk een onderhandelingsresultaat te bereiken, indien het bestuur 



bereid is met hun een principiele discussie te voeren over de vraag of een werkgever gehouden is de door de 
werknemers in de uitoefening van hun functie te maken kosten volledig te vergoeden. 
 
Voor wat betreft de Bezoldigingsverordening en de conversietabel GGD Midden-Nederland is de 
werknemersvertegenwoordiging van mening dat door een beperkte aanpassing van de conversietabel 
overeenstemming zou kunnen worden bereikt over de Bezoldigingsverordening GGD MiddenNederland. Zij 
dienden een aangepaste conversietabel als voorstel in, waarin naar hun oordeel meer evenwichtigheid in de 
puntenscores naar voren komt. De werknemersvertegenwoordiging stelt dat de werkgever op beide onderdelen 
onwrikbaar bleek waardoor van open en reeel overleg feitelijk geen sprake meer kon zijn. Voor wat betreft hun 
standpunt ten aanzien van de uitloopschaal verwijzen zij naar hetgeen gebruikelijk was bij een van de oude 
organisaties. De werknemersvertegenwoordiging is wel bereid het automatisme dat is gehanteerd bij de indeling 
in de uitloopschaal ter discussie te stellen. 
 
Overwegingen 
 
De commissie constateert dat in de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 26 juni 2003 
overeenstemming is bereikt over: 
1. de 1 %-regeling GGD Midden-Nederland; 
2. de overgangsregeling stimulering vervroegde pensionering GGD Midden-Nederland; 
3. de overgangsregeling ambtsjubileumgratificaties GGD Midden-Nederland; 
4. de verlofregeling GGD Midden-Nederland; 
5. de regeling functioneringsgesprekken GGD Midden-Nederland; 
6. de regeling beoordelen GGD Midden-Nederland; 
7. de regeling compensatie uren GGD Midden-Nederland; 
8. de vergoeding dienstreizen eigen auto GGD Midden-Nederland. 
 
Deze regelingen zijn tegen de zin van de werknemersvertegenwoordiging kort na de genoemde vergadering door 
het dagelijks bestuur vastgesteld en aan het personeel bekend gemaakt. De commissie heeft zich afgevraagd of 
het dagelijks bestuur in deze redelijk heeft gehandeld. Kennelijk is bij de start van de onderhandelingen over de 
harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de GGD Midden-Nederland afgesproken, tat 
getracht zou worden om via een zogenaamde package-deal tot overeenstemming te komen. De commissie ziet 
tit als een inspanningsverplichting, die beide partijen op zich hebben genomen. Over het totale pakket 
arbeidsvoorwaarden heeft met name het laatste jaar intensief overleg plaatsgevonden in het georganiseerd 
overleg en het zogenaamde technisch beraad. Niettemin bleek het op 26 juni 2003 niet mogelijk over het totale 
arbeidsvoorwaardenpakket overeenstemming te bereiken, wel over een groot deel van tat pakket. 
Naar het oordeel van de commissie hebben partijen zich voldoende ingespannen om op basis van een package-
deal tot overeenstemming te komen over het gehele arbeidsvoorwaardenpakket. Gezien het verloop van de 
onderhandelingen en de inspanningen, die partijen daarbij hebben geleverd, is het niet onbegrijpelijk tat een van 
beide partijen, in tit geval de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, de conclusie trekt tat het 
oorspronkelijke streven naar een package-deal voor het totale arbeidsvoorwaardenpakket moet worden verlaten. 
Zeker nu in materieel opzicht geen verschil van mening meer bestond over de inhoud van genoemde acht 
regelingen acht de commissie het vaststellen van deze regelingen en de bekendmaking daarvan aan het 
personeel door het dagelijks bestuur niet onredelijk. 
 
Voor wat betreft de regeling forensenvergoeding GGD Midden-Nederland moet de commissie de vraag 
beantwoorden of het standpunt van de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur om geen kostendekkende 
vergoeding (aanrijdkostenvergoeding) toe te kennen voor het woon-werkverkeer van de ambulante 
medewerkers, die voor de uitoefening van hun functie over een auto moeten beschikken, redelijk is. 
De GGD Midden-Nederland is wel bereid aan haar medewerkers een vergoeding toe te kennen voor woon-
werkverkeer op basis van de rijksregeling. Daarbij geldt een minimale reisafstand en een eigen bijdrage regeling. 
Ook is in de regeling vergoeding dienstreizen eigen auto GGD Midden-Nederland een voorziening getroffen voor 
de situaties waarin de dienstreis bij de eigen woning van de medewerker begint of eindigt. In die gevallen komen 
ook de kilometers van of naar de woning voor vergoeding volgens het tarief voor dienstreizen in aanmerking, met 
then verstande, tat maximaal het aantal kilometers kan worden gedeclareerd, tat gemaakt zou zijn indien de 
dienstreis vanaf de standplaats zou zijn gemaakt. Het verschil van mening spitst zich toe op die situaties waarin 
de 
ambulante medewerker geen dienstkilometers vergoed krijgt omdat hij vanuit zijn eigen woning rechtstreeks naar 
de standplaats reist of van char rechtstreeks naar huis gaat (woon-werkverkeer). Om antwoord te kunnen geven 
op de vraag of het standpunt van het dagelijks bestuur redelijk is, heeft de commissie het Reisbesluit Binnenland 
geraadpleegd clat bij de Rijksoverheid wordt gehanteerd. Bij de Rijksoverheid zullen ongetwijfeld situaties en 
functiegroepen voorkomen, die voor wat betreft het gebruik van de eigen auto vergelijkbaar zijn met die bij de 
GGD Midden-Nederland. 
In artikel 11 van het Reisbesluit wordt gesteld: 
"Indien naar het oordeel van het bevoegde gezag het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets voor het 
vervoer tussen de woning en de plaats van tewerkstelling noodzakelijk is voor het op doelmatige wijze uitvoeren 
van een op die dag voorkomende dienstreis, kan daarvoor per kilometer een vergoeding worden verleend tot ten 
hoogste de kilometervergoeding, die geldt voor de dienstreis met dat vervoermiddel". 



Uit de toelichting op dit artikel blijkt clat hier met name gedacht wordt aan de situatie clat betrokken medewerker 
voor het dagelijks woonlwerkverkeer gebruik maakt van een abonnement voor openbaar vervoer en daarom 
reeds kosten heeft gemaakt. 
Deze situatie is hier niet aan de orde. De bedoelde functiegroep van de GGD is verplicht zijn eigen auto ter 
beschikking te stellen en zal in het algemeen clus niet beschikken over een abonnement voor openbaar vervoer. 
Uit artikel 11 van het Reisbesluit Binnenland valt of te leiden dat ook de rijksoverheid slechts in uitzonderlijke 
gevallen overgaat tot een verdergaande vergoeding van de kilometers die vanwege woon-werkverkeer worden 
gemaakt. 
 
De commissie constateert dat de GGD Midden-Nederland met haar regeling heeft willen aansluiten bij het fiscale 
regime. De commissie acht dit niet onredelijk; het is ook het beleid van de wetgever om in gevallen als deze 
geen vergoedingen te verstrekken, die verdergaan clan de rijksregeling die door de GGD Midden-Nederland 
reeds is voorgesteld als vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer. ledere vergoeding, die hoger is clan het 
reiskostenforfait, wordt als loon aangemerkt. Dit geldt ook voor de 11aanrijdkostenvergoeding". 
De commissie wil wel in overweging geven de situatie nog eens opnieuw te bezien aan de hand van de 
gewijzigde inzichten van de wetgever over de fiscale aspecten van het woon-werkverkeer. 
De commissie heeft het standpunt van de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur ten aanzien van de 
conversietabel en de Bezoldigingsverordening GGD Midden-Nederland in onderlinge samenhang bezien. 
Vastgesteld kan worden dat noch de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, noch de 
werknemersvertegenwoorcliging voorstander zijn van het voortzetten van het beleid waarbij sprake was van het 
automatisch toekennen van een uitloopschaal. Het dagelijks bestuur wil de uitloopschalen in zijn geheel 
afschaffen. Voorzover in de oude organisatie uitloopschalen bestonden zijn deze gegarandeerd inclusief het nog 
bestaande perspectief. De commissie acht het oneigenlijk om ter compensatie van het afschaffen van de 
uitloopschaal de conversietabel aan te passen. Deze compensatie ligt veeleer in de mogelijkheden die de 
Bezoldigingsverordening GGD Midden-Nederland biedt in samenhang met de Regeling beoordelen GGD 
Midden-Nederland. 
Het is niet onredelijk om toekenning van een salaris clat hoger is clan het maximum van de functionele schaal 
(dat is de schaal die wordt vastgesteld op basis van functiewaardering en de geldencle conversietabel) te 
koppelen aan voorwaarden. Het ligt voor de hand in clat verband aansluiting te zoeken bij de terminologie van 
artikel 7 van de reeds vastgestelde Regeling beoordelen GGD MiddenNederland. 
De Regeling beoordelen GGD Midden-Nederland geeft in artikel 7 vijf kwalificaties van boordelen, varierend van 
"zeer goed" tot "onvoldoende". Dit geeft meer mogelijkheden om te differentieren in de beloning clan nu in de 
Bezoldigingsverordening wordt voorgesteld. In artikel 14 van de Bezoldigingsverordening wordt nu alleen 
gesproken over een persoonlijke toelage, die wordt toegekend, inclien de medewerker gedurencle meerdere 
jaren bovengemiddeld functioneert. De commissie adviseert u in de eerste plaats de terminologie van artikel 14 
van de Bezoldigingsverordening te laten aansluiten op de terminologie van artikel 7 van de Regeling beoordelen. 
De commissie wil u ook in overweging geven in de hoogte van de persoonlijke toelage te differentieren 
afhankelijk van de beoordeling "goed" of "zeer goed". Hierbij kan gedacht worden aan een persoonlijke toelage 
ter grootte van 2 resp. 4 periodieke verhogingen in de volgende salarisschaal. Dit past naar het oordeel van de 
commissie beter in de door de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur gewenste moderne 
personeelsbeleid. 
Gezien het vorenstaande is er geen aanleiding meer de conversietabel aan te passen. De commissie heeft van 
de werknemersorganisaties ook geen cluidelijke argumenten gehoord waarom de nu voorgestelde tabel tot 
onevenwichtigheden in de beloningsstructuur zou leiden. 
 
Samenvatting 
 
De samenvattende conclusie van de commissie is clat de opstelling van de vertegenwoordiger van het dagelijks 
bestuur niet onredelijk kan worden genoemd, waar het gaat om: 

• de vaststellling en bekendmaking van de 8 regelingen, waarover inhoudelijk geen verschil van mening 
meer bestond; 

• het niet toekennen van een "aanrijdkostenvergoeding"; 
• het niet meer aanpassen van de voorgestelde conversietabel.  

 
De commissie adviseert u wel: 
 

• de aanrijdkostenvergoeding in de toekomst nog eens te opnieuw te bezien als de fiscale wetgeving 
inzake het woon-werkverkeer wijzigt; 

• in artikel 14 van de Bezoldigingsverordening GGD Midden-Nederland aansluiting te zoeken bij artikel 7 
van de Regeling beoordelen GGD Midden-Nederland en een differentiatie aan te brengen in de 
persoonlijke toelage afhankelijk van de beoordelingskwalificatie "goed" of "zeer goed". 

 
 
 
 
 
 



 
Advies 
 
De commissie adviseert de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur het overleg met de 
werknemersorganisaties voort te zetten op basis van vorenstaande uitgangspunten. 
 
Aldus vastgesteld, 
 
Utrecht, 31 oktober 2003 
 
Prof.Mr. P.F. van der Heijden, 
voorzitter 
 

 
 
Prof.dr.  F. Leijnse, lid 

 
 
Drs. C.J. van der Horst, lid 

 
 
Mr. B.H. Abbing, secretaris 


