
Advies inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de 

commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Smallingerland 

 
Bij brief van 22 juni 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de commissie 

voor georganiseerd overleg van de gemeente Smallingerland de Lokale Advies- en Arbitrage commissie 

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

verzocht om advies. 

Het geschil betreft de vraag of binnen de zogeheten consignatieregeling voor iedere werknemer in schaal 9 

tot en met 11 dezetfde uitzondering in de overwerkvergoeding moet worden gemaakt als voor de opzichters 

van de gladheidsbestrijding. Hierover kon Been overeensternming worden bereikt in de commissie voor 

georganiseerd overleg. 

Zowel de werkgeversvertegenwoordiging, als de werknemersvertegenwoordiging is gehoord tijdens een 

zitting van de commissie, gehouden op maandag 15 oktober 2001 te Utrecht. 

De werkgeversvertegenwoordiging bestond uit mevrouw M.H. Bloot en mevrouw E. Welsink van de afdeling 

Personeelsmanagement. 

De werknemersvertegenwoordiging bestond uit de heer D. van der Laan, bezoldigd bestuurder 

AbvaKabo, de heer A. van Zinderen, lid van de commissie voor georganiseerd overleg voor de 

AbvaKabo, de heer P. Antoons, bezoldigd bestuurder CFO en de heer J.P. Postema, lid van de 

commissie voor georganiseerd overleg voor de CFO. 

 

Het ontstaan van het geschil 

In de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 1 december 2000 is overeenstemming 

bereikt over de Bezold ingsverordening gemeente Smallingerland 2001. Het ging in deze verordening om 

een actualisatie en het opnemen van onderdelen die tot dan toe her en der, al dan niet in formele 

regelingen, beschreven waren. 

Een onderdeel van deze verordening is artikel 20, de consignatieregeling. 

Deze regeling is onder meer van toepassing op de gladheidsbestrijders en de medewerkers in de 

calamiteitenregeling. 

Omdat er bij de consignatie voor 1 december 2000 sprake was van verschillende regelingen, is in de 

Bezoldigingsverordening gekozen voor 66n regeling. (zie artikel 20 van deze verordening). 

Na de vergadering, van de commissie voor georganiseerd overleg van 1 december 2000 hebben met name 

de opzichters in de gladheidsbestrijding en de medewerkers in de calamiteitenregeling via een 

vertegenwoordiging aan de wethouder personeelszaken, tevens veer van het georganiseerd ovary, kenbaar 

gemaakt zich niet te kunnen vinden in de hoogte van de consignatievergoeding en in de 

overwerkvergoeding, die van toepassing is op het moment dat bjdens een consignatiedienst oak feitelijk 

arbeid moet worden verricht. 

De hoogte van de consignatievergoeding was onveranderd, maar zou met ingang van I januari 2001 wel 

gelindexeerd worden. 

Voor wat betreft het overwerk kregen de opzichters in de gladheidsbestrijding en de medewerkers in de 

calamiteitenregeling (schaal 9 en hoger) voorheen de gewerkte tijd en eon percentage. In de nieuwe 

regaling wend voor alb geconsigneerde medewerkers, aangesloten bii de awe overwerkregeling van 



artikel 18 van de Sezoldigingsverordening. Dit betekent dat medewerkers, in schaal 9 tot en met I I de 

feitelijke tijd vergoed kregen; het recht op, uitbetaling van een overwerkpercentage kwam te vervallen. 

De werkgeversvertegenwoordiging heeft zich beraden over de aangevoerde motieven door de 

werknemersvertegenwoordiging. Als gevolg hiervan is bij brief van 12 januad 2001 het voorstei aan de 

commissie voor georganiseerd overleg gedaan om voor leidinggevenden in de gladheidsbestrijding alsnog 

een uitzondering te makers voor wat betreft de overwerkvergoeding. De motivering voor daze uitzondering 

was met name gelegen in de ornstandigheden (tydstip, tijdsduur, weersornstandigheden) waaronder 

daadwerkelijk werkzaamheden verricht moeten worden. Deze werkomstandigheden, zijn naar het oordeel 

van de werkgeversvertegenwoordiging in tegenstelling tot die van de medewerkers in de 

calamiteitenregeling of medewerkers die bulten de consignatieregeling overwerk verrichten, van ears 

zodanige acrd, dat ears afMjldng gerechtvaardigd is. Dit naast hat fait dat al vale jaren voor de opzichters 

ears uitzondering was gemaakt. Om die redenen ward voorgesteld artikel 20 van de 

Bezoldigingsverordening te wijzigen, de werknemersvertegenwoordiging heeft in het schrijven van 19 

januari 2001 aangegeven zich te kunnen vinden in de aanpassing voor de opzichters. Echter op basis van 

het uitgangspunt dat voor iedereen ears gelijke consignatieregeling zou moeten guars, zoals besproken in 

het georganiseerd overleg van I deoember 2000, is de werknernersvertegenwoordiging op basis van het 

gelijkheidbeginsel van mening dat de afMjkende overwerkvergoeding ook voor de medewerkers van de 

calamiteitenregeling moat gelden. Dit gelijkheidsbeginsel was op I december 2000 voor de 

werknemersvedegenwoordiging van doorslaggevende betekenis, geweest om te kunnen instemmen met 

artikel 18 tot en met 20 van de Bezoldigingsverordening. 

Bij schrijven van 6 februari 2001 heeft de werkgeversvertegenwoordiging nogmaals haar standpunt 

toegelicht. De werknemersvertegenwoordiging heeft hierop bij brief van 18 april 2001 geantwoord. 

Partijen konden geen overeensternming bereiken. 

Standpunt werkgeversvertegenwoordiging 

De werkgeversvertegenwoordiging is van mening dat er principieel gees verschil is fusers hat verrichten 

van over tildens ears consignatiedienst of hat gebruikelijke over. Het toed van de overwerkregeling is dan 

ook voor iedereen gelijk. De feitelijke ornstandigheden waarin de opzichters van de gladheidsbestrijding 

hun werkzaamheden moeten verrichten vAjken echter zodanig of van de ornstandigheden waarin alle 

andere werknemers overwork verrichten, dat de werkgeversvertegenwoordiging hot gerechtvaardigd acht 

orn voor deze groep een uitzondering in de regaling te maken. 

Het van toepassing verklaren van die uitzondering op alle geconsigneerde medewerkers op basis van het 

gelijkheidsbeginsel, zoals door de werknemersvertegenwoordiging wordt voorgesteld, betekent volgens, de 

werkgeversvertegenwoordiging tegelijkertijd het cre6ren van een ongelijkheid voor alle medewerkers die op 

andere gronden dan de consignatieregeling overwork verrichten. Op basis van die ongelijkheid kan de 

werkgeversvertegenwoordiging Met meegaan in het voorstel van de werknemersvertegenwoordiging. 

Standpunt werknemersvertegenwoordiging 

De werknemersvertegenwoordiging is van mening dat op basis van het gelijkheidsbeginsel binnen de 

consignatieregeling voor iedere medewerker in schaal 9 tot en met I I dezelfde uitzondering in de 

overwerkregeling moat worden gernaakt, zoals doze nu ook is gemaakt voor de opzichters in de 

gladheidsbestrijding. 



Overweglngen 

De commissie constateert dat in de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van I 

december 2000 onder toevoeging van een aantal vAjzigingen overeensternming word bereikt over een 

nieuwe bezoldigingverordening. De consignatieregeling (artikel 20) maald onderdeel uit van deze 

verordening. 

Deze regeling houdt onder meer in dat voor een ieder die overwork verricht tijdens, een consignatiedienst 

de gebruikelijke overwerkregeling van toepassing is. Medewerkers in de schalen 9 tot en met I I zouden op 

grond hiervan alleen de feitelijke overwerkfijd vergoed krijgen en niet meer in aanmerking komen voor een 

overwerktoesiag. Uit hat verslag van de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van I 

december 2000 blijkt dat uitvoerig stilgestaan is bij de gevolgen van de voorgestelde wijziging van artikel 

20. Beoogd ward onder meer de markers in de gladheidsbestrijding en de medewerkers in de 

calamiteitenregeling voor wat betreft ovenwrkvergooding dezelfde aanspraken te geven. De 

werknemersvertegenwoordiging heeft hiermee tijdens deze vergadering kunnen insternmen. 

Echter op 3 januari 2001 heeft de voorzitter van de commissie voor georganiseerd overleg naar aanleiding 

van signalen van onvrede een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van leidinggevenden van de 

gladheidbestrijding en deelnemers, aan de calamiteitenregeling (boven schaal 8). 

Naar aanleiding van dit gesprek is door de werkgeversvertegenwoordiging bij brief van 12 januari 

2001 voorgesteld een uitzondering te maken en artikel 20 zodanig aan te passen dat alleen 

leidinggevenden in de gladheidsbestrijding in de schalen 9 tot en met I I a1snog hun recht op 

overwerktoeslag zouden behouden. 

Dit zou niet gelden voor de medewerkers in de calarniteitenregeling. Als motivating voor de genoemde 

uitzondering ward gesteld clat de feitelijke ornstandigheden waarin de opzichters van de 

gladheidsbestrijding hun vverkzaamheden moeten verrichten qua tijdstip, tijdsduur en 

weersomstandigheden wezenlijk afvAjken van de ornstandigheden waarin alle andere medewerkers 

overwerk verrichten. Daar komt bij clat al vale jaren een uitzondering was gemaakt voor de opzichters in de 

gladheidsbestrijding. 

De werknemersvertegenwoordiging heeft vervokjens bij brief van 19 januad 2001 laten weten te kunnen 

insternmen met daze aanpassing van de bezoldigingsverordening voor de, opichters. Met een beroep op 

hat gelijkheidsbeginsel zijn zij evenwel van mening clat de afvAjkende overwerkregeling ook moat gelden 

voor de medewerkers in de calamiteitenregeling. 

Toepassing van hat gelijkheidsbeginsel brengt, naar hat oordeel van de commissie, met zich mee clat gelijke 

gevallen gelijk behandeld moeten warden. De commissie acht hat in dit verband redelijk de groepen die 

belast zijn met consignatiediensten met elkaar te vergelijken en de groep medewerkers die zonder 

geconsigneerd te zijn wel sans overwerk verricht claarbuiten te laten. 

Consignatiedienst kan met zich meebrengen clat werkzaamheden moeten warden verricht in 

ornstandigheden die qua tijdstip, tijdsduur en weersomstandigheden wezenlijk afwijken van de 

ornstandigheden waarin andere medewerkers, die niet geconsigneerd zijn, overwerk verrichten. dm die 

reden is hat gerechtvaardigd genoemcle groep medewerkers die zonder geconsigneerd te zijn wel sans 

over veniOt buiten daze vergelijking te Eaten. Tussen de, verschillencle, groepen markers die vanuit 

consignatiedienst werkzaamheden verrichten zullen verschillen bestaan, maar daze zijn naar hat oordeel 

van de commissie niet zodanig significant dat dit een verschillencle rechtspositie rechtvaardigt. In elk geval 

hoeft er geen verschil te zijn in hat tijdstip waarop en de weersomstandigheden waaronder hat overwerk moat 

warden Wit. Made gezien de, aanvankelijke intentie van de werkgeversvertegenwoordiging om met de 

vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverordening eon einde te maken aan diverse ongerechtvaarcligde 



verwhillen en zoveel mogelijk uniformiteit te betrachten acht de commissie hat redelijk hat voorstel van de 

werkgeversvertegenwoordiging zoals clat is gedaan in de brief van 12 januari 2001 niet alleen van toepassing 

te laten zijn op de medewerkers in de gladheidsbestrijding in de schalen 9 tot en met 11, maar op alle 

medewerkers in de schalen 9 tot en met 11 voorzover zij overwerk verrichten vanuit consignatiedienst. DR 

vereist een aanpassing van artikel 20 van de Bezoldigingsverordening gerneente Smallingerland 2001. 

Advies 

De commissie advice de werkgeversvertegenwoordiging hat voorstel tot vAjziging van artikel 20 van de 

Bezoldigingsverordening gerneente Smallingerland 2001 zoals clat is gedaan in de brief van 12 januari 

2001 aan te passen met then verstancle clat de uitzonderingsbepaling niet alleen geldt voor medewerkers 

in de gladheidsbestrijding in de, schalen 9 tot en met 11, die Wing geven aan de gladheidsbestrijding, maar 

voor alle geconsigneercle, medewerkers in de schalen 9 tot en met 11. 

 

Aldus vastgesteld, 

Utrecht, 15 oktober 2001 

 

 

Mr. B.H. Abbing, secretaris 


