
ARBITRAGE INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN DE WERKGEVERS- EN WERKNEMERSDELEGATIE VAN 
DE COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG VAN DE PROVINCIE FRYSLAN 
 
 
Bij brief van 8 augustus 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de 
commissie voor georganiseerd overleg van de provincie Fryslan de Lokale Advies- en Arbitrage commissie 
(LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) 
verzocht om arbitrage. 
 
Het geschil betreft de aanpassing van de hoogte van de consignatievergoeding. Hierover kon geen 
overeenstemming worden bereikt in de commissie voor georganiseerd overleg. 
 
De werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersvertegenwoordiging zijn gehoord tijdens een 
zitting van de commissie, gehouden op dinsdag 30 oktober 2001 te Utrecht. 
De werkgeversvertegenwoordiging bestond uit mevrouw H.Leemburg, beleidsmedewerker P&O en de heer 
A. Brinkman, hoofd van het district Dokkum, daartoe gemachtigd door gedeputeerde staten van Fryslan. 
De werknemersvertegenwoordiging bestond uit de heer D. van der Laan, bezoldigd bestuurder 
AbvaKabo, de heer K. van der Tuin, lid van de commissie voor georganiseerd overleg, de heer J. 
Hofstra en De heer H. Overwijk, beiden kantonniers. 
 
Het ontstaan van het geschil 
 
Conform artikel 23 tot en met 29 van de regeling voor Georganiseerd Overleg, van de provincie Fryslan 
hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging in dit overleg vastgesteld dat zij over het 
onderwerp consignatievergoeding wegkantonniers geen overeenstemming kunnen bereiken. 
De wegkantonniers hadden tot 1993 alleen gedurende de winterperiode consignatie weekdiensten voor 
glad heidsbestrijding. Zij ontvingen hiervoor een afkoopsom overeenkomstig de toen bestaande 
regeling. 
In 1993 worden de kantonniers gedurende de zomerperiode ook geconsigneerd voor calamiteiten. De 
wegkantonniers vonden deze combinatie te zwaar in verhouding tot de hoogte van de vergoeding. Naar 
aanleiding daarvan is er in 1993 door de toenmalige centrale afdeling P&O onderzoek gedaan naar 
vergelijkbare situaties elders. Daar is uitgekomen dat het redelijk zou zijn als zowel de lichte als de zware 
gebondenheidstoelage met ongeveer f 50 zou worden verhoogd. Dit voorstel had de instemming van de 
betrokken districtshoofden en is in Gorredijk door het toenmalige districtshoofd aan de wegkantonniers 
toegezegd. 
Het voorstel heeft alleen de status van concept GS stuk (14 december 1993) gehad. De reden 
hiervoor was dat de werknemersvertegenwoordiging niet over incidentele aanpassingen van de 
rechtspositie wenste te spreken. Men wilde alleen over een totaalpakket rechtspositionele zaken 
spreken. 
De kwestie wordt in 1997 op de agenda geplaatst van de vergadering van de commissie voor, 
georganiseerd overleg. In 1998 wordt een nieuwe regeling bereikbaarheidsdiensten vastgesteld ter 
vervanging van de regeling consignatie gladheidsbestrijding en de regeling storingswachtdiensten. Over 
de hoogte van de consignatievergoeding wordt geen overeenstemming bereikt. De regeling wordt 
vervolgens met ingang van de winter 1998 van toepassing. 
In 1999 komt de werknemersvertegenwoordiging terug op de door het voormalige districtshoofd van het 
district Gorredijk al in 1993 gedane toezeggingen over de aanpassing van de hoogte van de 
consignatievergoeding. 
In diverse vergaderingen van de commissie voor georganiseerd overleg komt de kwestie aan de orde. Door 
de voorzitter van de commissie wordt vastgesteld dat het verloop van de kwestie door de deelnemers aan 
het overleg verschillend wordt beleefd. 
Om tot een oplossing te komen stelt de voorzitter voor om de meningen van beide partijen te toetsen aan 
het bestaande feitenmateriaal. De relevante stukken worden verzameld en aan de deelnemers van het 
overleg toegezonden. 



De discussie leidt op 14 januari 2000 tot een voorstel van de werkgeversvertegenwoordiging om bij 
wijze van symbolisch gebaar een bedrag van f 500,- - bruto aan de wegkantonniers te verstrekken. De 
werknemersvertegenwoordiging geeft aan dat niet ingestemd kan worden met het voorstel. 
Er wordt in 2000 een tegenvoorstel gedaan door de werknemersvertegenwoordiging. Bepleit wordt een 
redelijke eenmalige vergoeding van de declaraties met een looptijd van 1 januari 1994 tot 1 januari 
2001. Gedacht wordt aan een bedrag van ongeveer f 6000,--. Na een technisch beraad hierover wordt in 
de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 26 maart 2001 vastgesteld dat 
partijen niet tot elkaar komen. 
Partijen besluiten vervolgens arbitrage te vragen aan de Lokale Advies- en Arbitragecommissie. Daartoe 
legt de werkgeversvertegenwoordiging op 8 mei 2001 een aantal vragen voor aan de commissie voor 
georganiseerd. De werknemersvertegenwoordiging geeft zijn visie in een brief van 18 mei 2001. In de 
vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 21 mei 2001 wordt afgesproken dat zowel 
de vragen van de werkgeversvertegenwoordiging alsook de vraag van de werknemersvertegenwoordiging 
voorgelegd zal worden aan de commissie. 
De commissie heeft kennis genomen alle relevante stukken. 

Standpunt werkgeversvertegenwoordiging 

De werkgeversvertegenwoordiging is van oordeel dat de regeling in 1998 adequaat is aangepast. De eisen 
die onder meer in de Arbeidstijdenwet en de wet Arbo worden gesteld zijn hierin verwerkt. 
De regeling is vervolgens in de winter 1998 toegepast, zij het dat over de definitie van lichte en zware 
gebondenheid en over de hoogte van de consignatievergoeding geen overeenstemming bestond met de 
werknemersvertegenwoordiging. Deze punten zouden meegenomen worden in het zogeheten 
harmonisatietraject. Dit is een traject, waarin de gezamenlijke provincies hun rechtspositieregelingen zoveel 
mogelijk op elkaar afstemmen. 

Voor wat betreft de toezeggingen die zijn gedaan stelt de werkgeversvertegenwoordiging, dat alleen 
gedeputeerde staten bevoegd zijn na het bereiken van overeenstemming in de commissie voor 
georganiseerd overleg de rechtspositieregeling aan te passen. Een districtshoofd heeft op dit terrein 
geen bevoegdheid. 
Een aanpassing van de vergoeding heeft verstrekkende gevolgen; er zijn meer ambtenaren dan alleen 
kantonniers die bereikbaarheidsdiensten verrichten. 
De werkgeversvertegenwoordiging heeft zich de gang van zaken wel aangetrokken en was om die 
reden bereid een gratificatie te verstrekken. 

Op basis van het dossier komt de werkgeversvertegenwoordiging tot de volgende vragen:  
 1. Moet de werkgever of moeten de werknemers in het gelijk worden gesteld? 

 
2. Wat zijn de consequenties hiervan 

3. Voor wie? Voor alle kantonniers of enkel voor de groep Gorredijk? 

4. Over welke periode strekken zich de consequenties zich uit? 

5. Wat is de financiele vertaling van de onder 2 gestelde vraag? 
�

Standpunt werknemersvertegenwoordiging 

Er zijn verwachtingen gewekt bij de groep kantonniers. De regeling had daarop aangepast moeten worden. 
De betrokken medewerkers zijn vanaf de winter 199311994 in goed vertrouwen over de aanpassing van de 
vergoeding andere consignatiediensten gaan draaien. Zij hadden hiervoor naar het oordeel van de 
werknemersvertegenwoordiging een hogere vergoeding moeten ontvangen. Geruime tijd na invoering van 
de gewijzigde diensten hebben de kantonniers bij voortduring aan de leidinggevende gevraagd wanneerde 
betaling conform de nieuwe regeling zou plaatsvinden. De leidinggevende heeft volgens de 



werknemersvertegenwoordiging steeds geantwoord dat alles zou worden geregeld en dat zij zich geen 
zorgen behoefden te maken. De vergoedingsregeling zou conform de toezegging aangepast moeten 
worden. Naar het oordeel van de werknemersvertegenwoordiging is niet gehandeld overeenkomstig de 
regels van goed werkgeverschap. Ook het vertrouwensbeginsel zou ernstig geschonden zijn. De 
werknemersvertgenwoordiging vraagt zich of of de werkgeversvertegenwoordiging gebonden is aan de 
afspraken en toezeggingen, die door een leidinggevende namens de provincie zijn gedaan aan een groep 
medewerkers. 

Overwegingen 

Ter zitting is het verzoek om arbitrage nader geformuleerd omdat aan de commissie door de 
werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging geen eensluidende vraag is voorgelegd. Het 
verzoek luidt thans als volgt: 

a. had op basis van de toezegging, die eind 1993 gedaan is door het districtshoofd Gorredijk, en 
ondersteund is door de andere districtshoofden, de rechtspositieregeling gewijzigd moeten worden, 
zodat alsnog rechtsgeldig een hogere vergoeding betaald had kunnen worden? 

b. of: moet op basis van de onder a genoemde toezegging de hogere vergoeding met 

terugwerkende kracht alsnog betaald worden? 
c. of: moet de rechtspositieregeling in de nabije toekomst gewijzigd worden gezien het gegeven dat 

deze wijziging tot dusverre niet heeft plaatsgevonden? 

Naar het oordeel van de commissie staat vast dat het hoofd van het district Gorredijk toezeggingen heeft 
gedaan aan zijn wegkantonniers. De toezegging hield in dat de vergoeding voor consignatiediensten 
verhoogd zou worden in verband met de invoering van consignatiediensten voor calamiteiten. De 
vergoeding voor een week lichte gebondenheid zou verhoogd worden naar f 215 (bruto) en vooreen week 
zware gebondenheid naarf270 (bruto). Een en anderzou ingaan op 1 januari 1994. Het districtshoofd heeft 
wel aangegeven dat dit voorstel nog door gedeputeerde staten goedgekeurd moestworden, maar hij 
veronderstelde dat dit een hamerslag zou zijn. 
Het districtshoofd baseerde zijn toezeggingen op een onderzoek, dat wegens bestaande onvrede over de 
hoogte van de vergoeding, was ingesteld door de afdeling P&0. P&O kwam in een concept-nota voor 
gedeputeerde staten (GS-nota) van 14 december 1993 met het voorstel de betreffende vergoedingen per 1 
januari 1994 in vorenstaande zin aan te passen. De afdeling P&O heeft later (2 november 1994) in iets 
andere bewoordingen hetzelfde voorstel opnieuw gedaan. 
Omdat de werknemersvertegenwoordiging niet afzonderlijk over de aanpassing van de hoogte van de 
consignatievergoeding wilde spreken maar slechts over een totaalpakket van secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn de voorstellen van P&O in de periode 1994-1998 niet verder behandeld. De 
vertraging bij de afhandeling van deze kwestie valt daarom niet alleen de werkgeversvertegenwoordiging te 
verwijten maar evenzeer de werknemersvertegenwoordiging. 
Uit een notitie van de heer P.Lap, directeur Wegen & Kanalen van 10 juni 1999, gericht aan de leden 
van de commissie voor georganiseerd overleg, blijkt dat hij volledig op de hoogte was van de 
problematiek en dat hij en de districtshoofden de voorstellen zoals verwoord in de concept GS-nota 
onderschreven. De heer Lap, die deel uitmaakte van de directieraad, heeft in elk geval nooit duidelijk 
afstand genomen van deze voorstellen. Hij geeft in dezelfde notitie aan dat hij op advies van de 
districtshoofden reeds in 1995 vanwege de te verwachten lange duur van deze kwestie en om de onrust bij 
de kantonniers enigszins weg te nemen, heeft besloten een besluit over de verhoging van de vergoedingen 
voor consignatie vanaf 1 januari 1994 met de wegkantonniers te zullen verrekenen. Niet alleen door de 
eerder genoemde toezegging van het districtshoofd Gorredijk, maar ook door de ondersteuning van de 
voorstellen tot verhoging van de consignatievergoeding door de andere districtshoofden en - niet in de 
laatste plaats - de directeur Wegen & Kanalen, zijn er naar het oordeel van de commissie bij de 
wegkantonniers duidelijk verwachtingen gewekt. 



Gezien de positie van met name de directeur Wegen & Kanalen mochten betrokken functionarissen er 
redelijkerwijs van uitgaan dat de consignatievergoeding vanaf 1 januari 1994 zou worden verhoogd. In het 
vertrouwen dat zij deze hogere vergoeding zouden ontvangen, hebben zij meegewerkt aan de gewijzigde 
consignatiediensten. Naar het oordeel van de commissie is het in dit geval alleszins redelijk de opgewekte 
verwachtingen te honoreren. 

Uitspraak 

Oordelend naar redelijkheid en billijkheid acht de commissie: 

- het redelijk dat aan de groep wegkantonniers vanaf 1 januari 1994 tot 1 november 2001 een 
vergoeding voor verrichte consignatiediensten wordt uitbetaald overeenkomstig de bedragen die 
genoemd worden in de concept GS-nota, opgesteld door de afdeling P&O van november 1994, met 
verrekening van de consignatievergoedingen die over deze periode reeds zijn ontvangen; 

- het niet noodzakelijk de betreffende regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 1994 aan te 

passen; 

- het noodzakelijk dat de regeling bereikbaarheidsdiensten met betrekking tot de hoogte van de 
consignatievergoeding met ingang van 1 november 2001 in overleg met de commissie voor 
georganiseerd overleg wordt aangepast overeenkomstig de bedragen die genoemd worden in de 
concept GS-nota, opgesteld door de afdeling P&O van november 1994; 

- het noodzakelijk het in het voorgaande punt genoemde overleg met de commissie voor 

georganiseerd overleg voor 1 juni 2002 of te ronden. 
 

Aldus vastgesteld, 

Utrecht, 30 oktober 2001 

 

 

 

 



Mr. B.H. Abbing, secretaris 

 


