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Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van  

de gemeente Heerhugowaard 

 

 

Bij brief van 15 oktober 2015 heeft de werkgeversdelegatie van de commissie voor georganiseerd 

overleg van de gemeente Heerhugowaard de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), 

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

verzocht om advies. 

 

I. Verzoek om advies 

De werkgeversdelegatie van de gemeente Heerhugowaard vraagt bij brief van 15 oktober 2015 advies 

over het voorstel om te komen tot een generieke verlofregeling.  De werkgeversdelegatie is gehoord 

tijdens een zitting van de commissie, gehouden op maandag 14 december 2015 te Utrecht. 

De heer L.H.M. Dickhoff (wethouder), de heer drs. R. Wijk (Concernstaf) en mevrouw A. Zijm  (HRM) 

waren aanwezig namens de werkgeversdelegatie. De werknemersdelegatie heeft bij brief van 20 

november 2015 benadrukt dat het om een eenzijdige adviesaanvraag gaat. Zij is verbaasd over de 

adviesaanvraag en stelt open te staan voor redelijk overleg. 

 

II. Het ontstaan van het geschil 

De gemeente Heerhugowaard kent tot op heden een verlofregeling op basis waarvan 22 dagen 

volgens de CAR/UWO worden toegekend. Daaraan is lokaal 1 dag als basisverlof toegevoegd. 

Daarnaast kent de gemeente 4 ADV dagen en gemiddeld 3.5 dagen leeftijdsverlof. Dit is in totaal 30.5 

dagen verlof. Het voorstel van de werkgeversdelegatie is het leeftijdsverlof en de 4 ADV dagen te 

laten vervallen om te komen tot één generiek verlofsaldo van 26,5 dagen per jaar bij een fulltime 

dienstverband. 

De gemeente Heerhugowaard legt het personeelsbeleid om de 4 jaar vast in een sociaal contract. Bij 

de totstandkoming van het sociaal contract 2012 tot 2016 is discussie ontstaan over het laten 

vervallen van de ADV dagen en het leeftijdsverlof. Het College heeft toen besloten vooralsnog de 

bestaande verlofregelingen in stand te laten. De discussie is in 2013 opnieuw aan de orde gekomen 

bij de bespreking van het sociaal plan met betrekking tot de verzelfstandiging van de afdeling 

Belastingen (‘Cosensus’). Het voorstel was toen de ADV dagen voor de gehele organisatie ingaande 1 
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januari 2014 jaarlijks af te bouwen met een staffel van 3-2-1-0. In de vergadering van de commissie 

voor georganiseerd overleg van 24 september 2014 kon over het tegenvoorstel van de 

werknemersdelegatie om af te bouwen met de staffel 4-3-2-1-0 geen overeenstemming worden 

bereikt. Op 15 oktober 2013 heeft het college in principe besloten de ADV dagen af te schaffen. 

Dit voorstel is in diverse vergaderingen van de commissie voor georganiseerd overleg aan de orde 

geweest, maar tot op heden kon geen overeenstemming worden bereikt. In de vergadering van 21 

april 2015 is afgesproken dat de werkgeversdelegatie in het kader van het sociaal contract 2016 tot 

2020 een samenhangend voorstel zou doen. 

In dat kader zijn op 19 mei 2015 de volgende voorstellen gedaan: 

 Invoering van een generiek verlofsaldo van 190 uur per jaar (26.5 dagen x 7.2 uur); 

 Opheffen leeftijdsdagen; 

 Opheffen van 2 ADV dagen per 1 juli 2015; 

 Opheffen van alle 4 ADV dagen per 1 januari 2016; 

 Inzet van 1 dag per jaar van de ruimte die ontstaat door het opheffen van de ADV dagen door 

een Heerhugowaardse invulling van ‘google leisure time’; 

 Behoud van ‘in principe geen gedwongen ontslag’ voor de duur van het sociaal contract; 

 Behoud van het  2% budget voor vorming en opleiding;    

 Medewerkers worden actief aangesproken op hun functioneren en de mate waarin ze klaar 

zijn voor het werken bij de gemeente Heerhugowaard; 

 Er komt geen generatiepact, hoewel er bereidheid is om maatwerk te leveren bij oudere 

medewerkers; 

 Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt basaal ingezet; 

 Het invoeren  van een regeling sancties hoofdstuk 10d CAR/UWO conform de regeling in de 

gemeente Langedijk en bij Haltewerk 

De ledenraadpleging van de werknemersdelegatie van 30 juni 2015 over dit onderwerp heeft tot 

diverse vragen geleid, die op 25 augustus 2015 schriftelijk aan de werkgeversdelegatie zijn 

voorgelegd. De werknemersdelegatie achtte de beantwoording van de vragen van essentieel belang 

voor het opstellen van een tegenvoorstel. De werkgeversdelegatie heeft deze vragen bij brief van 1 

september beantwoord. Vervolgens heeft de werknemersdelegatie op 15 september 2015 een 

tegenvoorstel geformuleerd, inhoudende: 

 De huidige regeling ADV en leeftijdsverlofdagen onveranderd te laten: 

 Het opzetten van een nieuwe regeling (ADV en leeftijdsverlofdagen) voor nieuw personeel, 

conform de Langedijkse methode; 

 Behoud van geen gedwongen ontslagen; 

 Invoering van artikel 10d CAR/UWO conform de bestendige praktijk. 

Naast dit voorstel wilde de werknemersdelegatie afzonderlijk overleg voeren over: 

 Invoering van een generatiepact, waar in de cao afspraken specifiek aan is gerefereerd; 

 Behoud van het 2% budget voor vorming en opleiding. 

In de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 21 september 2015 heeft de 

werkgeversdelegatie aangegeven niet te kunnen instemmen met het tegenvoorstel van de 
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werknemersdelegatie en gevraagd met een ander voorstel te komen. De werknemersdelegatie heeft 

vervolgens de werkgeversdelegatie gevraagd met een nieuw voorstel te komen. Bij brief van 24 

september 2015 heeft de werknemersdelegatie dit standpunt bevestigd en gesteld, dat het overleg 

wordt gestaakt en pas weer wordt hervat na ontvangst van een nieuw verbeterd werkgeversvoorstel. 

De werkgeversdelegatie was voornemens in de eerstvolgende vergadering van de commissie voor 

georganiseerd overleg (21 oktober 2015) voor te stellen advies te vragen aan de LAAC. Na 

toezending van de vergaderstukken heeft de werknemersdelegatie laten weten, dat geen overleg zal 

worden gevoerd, omdat geen verbeterd voorstel van de werkgeversdelegatie is ontvangen. 

Om die reden heeft de werkgeversdelegatie besloten eenzijdig advies te vragen aan de LAAC. 

 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie heeft  de beweegredenen, die geleid hebben tot het voorstel om de 4 ADV 

dagen te laten vervallen toegelicht.  

 De werkgeversdelegatie wil solidariteit tussen de medewerkers, die vertrekken in het kader 

van samenwerking met andere gemeenten en de medewerkers, die bij de gemeente blijven. 

Verwezen wordt naar het in 2013 afgesloten sociaal plan voor ‘Cosensus’ waarbij de ADV 

dagen voor de vertrekkende medewerkers zijn afgebouwd per 1 januari 2014 volgens de 

staffel 3-2-1-0. 

 De werkgeversdelegatie wil flexibel kunnen optreden naar samenwerkingspartners. De 

huidige ADV dagen verminderen die flexibiliteit. 

 In de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 24 september 2013 was 

al bijna overeenstemming bereikt over het afschaffen van de 4 ADV dagen per 1 januari 2014. 

 De bezuinigingen leggen een grote druk op de begroting. Het afschaffen van de ADV dagen 

biedt volgens de werkgeversdelegatie meer mogelijkheden om met de zittende medewerkers 

het werk te doen. Hiermee kan gemakkelijker worden voldaan aan het principe van geen 

gedwongen ontslagen. 

 De afspraken die in het LOGA worden gemaakt wijzen volgens de werkgeversdelegatie op 

standaardisering. De 4 extra ADV dagen passen niet bij deze standaardisering. 

 De werkgeversdelegatie hanteert geen nullijn bij de loonsom, dat wil zeggen dat er voor 

premie- en loonsverhogingen ter compensatie formatie ingeleverd zou moeten worden. 

Daardoor wordt personeelsreductie voorkomen. De werkgeversdelegatie wijst erop dat dit 

uitgangspunt bij de gemeenteraad onder druk staat. 

 ADV dagen passen volgens de werkgeversdelegatie niet meer bij de tijdgeest. Er is grotere 

flexibiliteit bij de invulling van werk, zorg en vrije tijd door het grotere dagvenster dat per 1 

januari 2014 is ontstaan. Ook de invoering van HR21 heeft gezorgd voor meer flexibiliteit. 

 De werkgeversdelegatie constateert bovendien dat ruim 10% van de medewerkers al jaren 

gemiddeld 65 verlofuren per jaar verkoopt; dat is meer dan het dubbele van de ADV dagen. 

Dit is volgens de werkgeversdelegatie een duidelijke aanwijzing dat de medewerkers 

voldoende hebben aan de vrije dagen exclusief de ADV dagen. 
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 In andere branches is loon ingeleverd voor behoud van werk. Dat is in de gemeente 

Heerhugowaard niet aan de orde. 

 Door minder ADV dagen is er volgens de werkgeversdelegatie meer ruimte om via matchpoint 

andere taken uit te proberen. 

De werkgeversdelegatie licht de ontstaansgeschiedenis van de 4 ADV dagen toe en stelt dat het een 

steeds terugkerend misverstand is, dat het onrechtvaardig zou zijn om de 4 ADV dagen af te schaffen 

omdat er destijds geld voor ingeleverd zou zijn. Daarnaast is sindsdien een groot aantal maatregelen 

genomen om de rechtspositie bij de gemeente Heerhugowaard nog verder te versterken. Door 

overschrijding van de grens van 40.000 inwoners ontstonden ruimere bezoldigingsmogelijkheden en 

in 1997 is de 36-urige werkweek ingevoerd. 

Met betrekking tot de afschaffing van het leeftijdsverlof stelt de werkgeversdelegatie zich op het 

standpunt dat er geen goede redenen zijn om de duur van het verlof te variëren en afhankelijk te 

maken van leeftijd. De extra leeftijdsverlofdagen zijn volgens de werkgeversdelegatie bovendien in 

strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Een objectieve 

rechtvaardigingsgrond op basis waarvan een onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd is en die moet 

leiden tot toekenning van leeftijdsverlofdagen ontbreekt. 

Samenvattend meent de werkgeversdelegatie dat gestreefd moet worden naar moderne 

arbeidsvoorwaarden, die afgestemd zijn op de opgaven waar de gemeente voor staat. Daarbij passen 

de in de vorige eeuw ontstane extra ADV dagen en het leeftijdsverlof niet. 

 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie heeft na een ledenraadpleging en na kennisname van de antwoorden op 

vragen een tegenvoorstel geformuleerd. Daarin wordt gesteld dat de beantwoording van de vragen de 

zienswijze niet heeft veranderd. Op het punt van de verlofregeling wordt voorgesteld de huidige 

regeling ADV en leeftijdsverlofdagen onveranderd te laten en voor nieuw personeel een nieuwe 

regeling op te zetten (conform de Langedijkse methode). Het heeft de werknemersdelegatie verbaasd 

dat de werkgeversdelegatie eenzijdig advies aan de LAAC heeft gevraagd. 

 

V. Overwegingen 

Het voorstel om de 4 ADV dagen en het leeftijdsverlof te laten vervallen teneinde te komen tot een 

generieke verlofregeling is aanvankelijk vrij geïsoleerd besproken. Toen bleek dat daarover geen 

overeenstemming kon worden bereikt, is besloten dit onderwerp in het kader van het sociaal contract 

2016 tot 2020 in samenhang met andere voorstellen te bespreken.  Ook daarover kon geen 

overeenstemming worden bereikt. 

De vraag die door de werkgeversdelegatie aan de commissie wordt gesteld, is of het voorstel van de 

gemeente Heerhugowaard tot invoering van één generiek verlof, gelet op de impasse waarin het 

overleg zich nu bevindt, redelijkerwijs stand kan houden.  

Hoewel niet alle argumenten van de werkgeversdelegatie even overtuigend zijn, acht de commissie 

het voorstel om te komen tot een meer eigentijdse generieke verlofregeling op zichzelf niet onredelijk.  

Dit geldt zowel voor het uit een oogpunt van solidariteit en uniformiteit - laten vervallen van de 4 ADV 
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dagen als voor het intrekken van de leeftijdsverlofdagen. Het gemiddelde van 3.5 dagen leeftijdsverlof 

wordt overigens wel gehandhaafd in de generieke verlofregeling   De bereidheid bestaat specifiek op 

oudere medewerkers gerichte  algemene regelingen plaats te laten maken voor een meer individuele 

benadering. Het overnemen van het voorstel van de werknemersdelegatie conform de regeling in de 

gemeente Langedijk acht de commissie minder redelijk, omdat dit zou betekenen dat een regeling met 

een qua leeftijd discriminatoir karakter nog jaren in stand blijft. 

Mogelijk dat een iets ruimere overgangsmaatregel met betrekking tot het vervallen van de ADV dagen 

een positieve bijdrage kan leveren aan de discussie.  

Gezien het verloop van de discussie tussen de werknemersdelegatie en de werkgeversdelegatie is het 

echter de vraag of op basis van dit oordeel van de commissie alsnog overeenstemming kan worden 

bereikt over het voorstel met betrekking tot de generieke verlofregeling. 

Er is immers voor gekozen het voorstel in samenhang met andere voorstellen ten behoeve van het 

sociaal plan 2016 tot 2020 te bespreken. In dat verband rijst de vraag of binnen de commissie voor 

georganiseerd overleg voldoende open en reëel overleg is gevoerd over het totale pakket voorstellen. 

Vastgesteld kan worden dat op diverse momenten vooral schriftelijk voorstellen zijn uitgewisseld, maar 

een inhoudelijke discussie over het totale pakket aan voorstellen heeft niet of nauwelijks 

plaatsgevonden. Geadviseerd wordt dan ook het voorstel inzake de generieke verlofregeling niet 

geïsoleerd te bezien, maar in samenhang met andere onderwerpen en voorstellen die in het sociaal 

contract 2016 tot 2020 aan de orde komen te bespreken. Daarbij mag van zowel de 

werkgeversdelegatie als van de werknemersdelegatie een positieve grondhouding worden verwacht. 

 

VI. Advies 

De commissie is van mening, dat het standpunt van de werkgeversdelegatie van de gemeente 

Heerhugowaard om te komen tot een meer generieke verlofregeling op zichzelf niet onredelijk is, maar 

adviseert het overleg hierover voort te zetten in samenhang met de andere voorstellen ten behoeve 

van het sociaal contract 2016 tot 2020. 

 

Aldus vastgesteld op 14  januari 2016  
 

 
prof. mr. P.F. van der Heijden, voorzitter 

prof. mr. E. Verhulp, lid  

prof. mr. J.A. Peters, lid  

mr. B.H. Abbing, secretaris 

 

 

 

 


