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Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Sittard-

Geleen 

 
Bij brief van 1 augustus 2016 heeft de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de 

gemeente Sittard-Geleen de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), verzocht om advies. 

 
I. Verzoek om advies 

De werknemersdelegatie vraagt bij brief van 1 augustus 2016 advies over de vraag of de 

uitlooptoelage als bedoeld in artikel 14 van het Bezoldigingsreglement gemeente Sittard-Geleen een 

uitloopschaal is in de zin van artikel 3:7 CAR UWO. 

Zowel de werknemersdelegatie als de werkgeversdelegatie, is gehoord tijdens een zitting van de 

commissie, gehouden op woensdag 16 november 2016 te Utrecht. 

De werknemersdelegatie bestond uit mevrouw mr. A.T. Chinnoe (Schellart advocaten), mevrouw 

P.H.M. Gelissen, de heren H. Verbeek en mr. C.J.M. Scheen (CNV Connectief), mevrouw M. Mulkens 

en de heer B. van Velthuijsen (FNV overheid). De heren J.G.E. Belt, teammanager HRM  en L.C.E.  

Ehlen, beleidsadviseur HRM waren aanwezig namens de werkgeversdelegatie. 

 

II. Het ontstaan van het geschil 

In de gemeente Sittard-Geleen gold tot 1 januari 2016 het “Bezoldigingsreglement gemeente Sittard-

Geleen” (verder te noemen het “Bezoldigingsreglement”) In artikel 14 van het Bezoldigingsreglement 

is de zogeheten “uitlooptoelage” geregeld. 

Het betreffende artikel luidt als volgt: 

“artikel 14 Uitlooptoelage 

Aan de ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende functieschaal heeft bereikt, wordt bij 

voldoende functioneren een persoonlijke toelage toegekend in de vorm van een percentage van het 

maximum van die schaal. 

De toekenning gebeurt volgens onderstaand schema: 

2 jaar na het bereiken van het maximum  +2% 

1 jaar daarna     +2% 

1 jaar daarna     +2% 

1 jaar daarna     +2% 

1 jaar daarna     +3% 

De termijnen als bedoeld in het vorige lid kunnen niet worden vervroegd.” 

Omdat de CAR UWO sinds 1 januari 2016 een nieuw beloningshoofdstuk kent moet het lokale 

Bezoldigingsreglement worden ingetrokken. De werkgeversdelegatie heeft in dat verband voorgesteld 

de in artikel 14 van het Bezoldigingsreglement geregelde uitlooptoelage te laten vervallen en de op 31 

december 2015 tot uitbetaling komende bedragen mee te nemen bij de berekening van de Toelage 

Overgangsrecht Hoofdstuk 3 (TOR). Naar het oordeel van de werkgeversdelegatie vervalt de 

uitlooptoelage omdat deze niet voorkomt in het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR UWO. In artikel 3:7 

CAR UWO wordt alleen gesproken over een uitloopschaal. Letterlijk wordt gesteld: “de uitloopschaal is 

één schaal hoger dan de functieschaal”. 

De werknemersdelegatie is het daar niet mee eens en stelt dat de uitlooptoelage van de gemeente 

Sittard-Geleen overeenkomt met de in artikel 3:7 CAR UWO genoemde uitloopschaal. Derhalve zou er 

geen reden zijn de toelage in te trekken en op te nemen in de TOR. 
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Na enkele overlegrondes is vastgesteld dat de werknemersdelegatie en de werkgeversdelegatie 

hierover geen overeenstemming konden bereiken. 

De werknemersdelegatie heeft aan de werkgeversdelegatie verzocht gezamenlijk advies te vragen 

aan de LAAC, maar toen bleek dat de werkgeversdelegatie daaraan niet mee wilde werken, is 

besloten eenzijdig advies te vragen. De werkgeversdelegatie heeft toegelicht dat er over hetzelfde 

onderwerp een groot aantal bezwarenprocedures loopt en dat ervoor gekozen is het resultaat daarvan 

af te wachten. 

 

III. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie is van mening dat het standpunt van de werkgeversdelegatie dat de 

uitlooptoelage als bedoeld in artikel 14 van het Bezoldigingsreglement niet voorkomt in hoofdstuk 3 

van de CAR UWO onjuist is. In artikel 3:7 CAR UWO is bepaald dat doorgroeien in een uitloopschaal 

mogelijk blijft wanneer dit op 31 december 2015 in een lokale regeling was vastgelegd. Naar het 

oordeel van de werknemersdelegatie was op 31 december 2015 in artikel 14 van het 

Bezoldigingsreglement vastgelegd dat binnen de gemeente Sittard-Geleen een uitloopschaal bestond. 

De werknemersdelegatie verwijst in dit verband naar de afspraken die bij de gemeentelijke herindeling 

van de gemeenten Sittard, Geleen en Born per 1 januari 2001 zijn gemaakt. De voormalige gemeente 

Geleen kende wel een uitloopschaal. De gemeenten Sittard en Born niet. Volgens de 

werknemersdelegatie werd in de gemeente Sittard in de praktijk echter wel gebruik gemaakt van de 

uitloopschaal. In het Sociaal Statuut, dat in verband met gemeentelijke herindeling werd opgesteld, 

stond vermeld dat in het kader van het overleg over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden nadere 

regels zouden worden vastgesteld “ten aanzien van de rangafspraken en uitloopperspectieven, die 

voor de ambtenaar in de oorspronkelijke functie bestonden”. Partijen spraken daarbij de intentie uit 

dat dit overleg zou resulteren in een beloningssystematiek, die voorziet in de mogelijkheid van de 

toekenning van een uitlooprang. 

De werknemersdelegatie stelt dat zowel de werknemers- als de werkgeversdelegatie destijds de 

expliciete intentie hebben gehad een uitlooprang in te voeren. Dit heeft geresulteerd in de 

uitlooptoelage van artikel 14 van het Bezoldigingsreglement. 

Verder verwijst de werknemersdelegatie naar de door het LOGA op 7 juli 2015 gegeven toelichting op 

artikel 3:7 CAR UWO: 

“…uitloopschalen, dus extra periodieken bovenop het eindbedrag van de schaal, en de daarbij 

gemaakte afspraken, in stand blijven, mits deze al in de gemeente bestonden voor 1 januari 2016. 

Bij het vergelijken van huidige regelingen en hoofdstuk 3 moet worden gekeken naar wat de lokale 

regelingen hebben willen belonen en vervolgens dient te worden bepaald of hoofdstuk 3 daarin 

voorziet. Toelagen kunnen anders heten in een lokale regeling, maar hetzelfde regelen als bepalingen 

in het nieuwe hoofdstuk 3.” 

De werknemersdelegatie stelt dat derhalve niet naar de naam van de  desbetreffende regeling moet 

worden gekeken, maar naar wat de lokale regeling heeft willen belonen. Het doel van de 

uitlooptoelage is net als het doel van de in artikel 3:7 van de CAR UWO genoemde uitloopschaal: het 

bieden van een doorgroeimogelijkheid in salaris zodra het maximum van de functieschaal is bereikt. 

In artikel 14 van het Bezoldigingsreglement zijn 5 treden in de vorm van percentages opgenomen om 

groei in salaris mogelijk te maken. Dit is volgens de werknemersdelegatie vergelijkbaar met extra 

periodieken, die in de brief van 7 juli 2015 van het LOGA worden genoemd. De wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de uitlooptoelage is volgens de werknemersdelegatie dezelfde als bij een 

uitloopschaal met dien verstande dat een periodiek op grond van artikel 14 van het 

Bezoldigingsreglement uit een percentage van het salaris bestaat in plaats van een vast bedrag. 

Voor zover de werkgeversdelegatie stelt dat de uitlooptoelage geen schaal is als bedoeld in artikel 3:7 

verwijst de werknemersdelegatie naar de definitie van het begrip salarisschaal in de CAR UWO 

(artikel 1:1, lid 1 sub uu): “een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage van dit hoofdstuk”. 

De werknemersdelegatie merkt op dat bij toepassing van de procentuele uitlooptoelage ook een reeks 

maandbedragen ontstaat. Dit sluit aan op de definitie van het begrip schaal in de CAR UWO. 

Weliswaar leidt de uitlooptoelage niet tot een volgende schaal uit de salaristabellen behorende bij de 
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CAR UWO maar het leidt wel tot een nieuwe uitloopschaal. Artikel 3:7 CAR UWO bepaalt ook niet dat 

de uitloopschaal de volgende salarisschaal moet zijn, maar spreekt over een schaal hoger zonder dit 

duidelijk te definiëren. Ook een aparte schaal met hogere maandbedragen kan volgens de 

werknemersdelegatie gekwalificeerd worden als een schaal hoger in de zin van artikel 3:7 CAR UWO. 

De werknemersdelegatie is dan ook van mening dat de uitlooptoelage van de gemeente Sittard-

Geleen overeenkomt met de in artikel 3:7 CAR UWO genoemde uitloopschaal. Derhalve zou er geen 

reden zijn de toelage in te trekken en op te nemen in de TOR 

 

IV. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie heeft bij de invoering van hoofdstuk 3 CAR UWO aan de 

werknemersdelegatie laten weten dat de lokale uitlooptoelage per 1 januari 2016 vervalt omdat deze 

vorm van beloning niet voorkomt in het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR UWO. De op 31 december 

2015 tot uitbetaling komende bedragen worden meegenomen bij de berekening van de TOR. 

De werkgeversdelegatie geeft een andere uitleg aan de afspraken die na de gemeentelijke herindeling 

per 1 januari 2001 zijn gemaakt. Het was juist de bedoeling afstand te nemen van de uitloopschalen 

zoals deze in de voormalige gemeenten Geleen en Sittard werden gehanteerd. De procentuele 

uitlooptoelage, die dateert van 2004, kwam tot stand toen het niet mogelijk bleek invulling te geven 

aan een flexibel beloningsbeleid. De werkgeversdelegatie stelt de werknemersdelegatie te kunnen 

volgen in hun standpunt dat het beleid van de gemeente lange tijd gericht is geweest op het werken 

met een extra beloning na het bereiken van het maximum van de functieschaal. De tijdgeest is 

volgens de werkgever echter veranderd. Dat blijkt ook uit het harmonisatie-aspect dat medebepalend 

is geweest voor de totstandkoming van de Cao Gemeenten 2013-2015. De daarin opgenomen 

koppeling van het salaris aan het functieniveau rechtvaardigt volgens de werkgeversdelegatie geen 

beloningsvormen die daar niet meer bij passen. Verder verwijst de werkgeversdelegatie naar een 

publicatie van de VNG met antwoorden op veelgestelde vragen over hoofdstuk 3 van de CAR UWO. 

Eén van de vragen betrof het hanteren van een toelage voor medewerkers die al een tijd bijzonder 

goed functioneren en aan het einde van hun schaal zitten. De vraag was of deze regeling onder de 

uitzondering van de uitloopschalen valt en vervolgens ook zou blijven bestaan voor nieuwe 

medewerkers. Het antwoord van de VNG was: “Nee. De uitzondering die in het LOGA is gemaakt 

betreft uitsluitend uitloopschalen, dus vaste periodieken op een salarisschaal. Deze regeling vervalt. 

Wel kent hoofdstuk 3 uiteraard een evenknie: de functioneringstoelage. Dit is een tijdelijke toelage.” 

De werkgeversdelegatie meent dat de procentuele uitlooptoelage van de gemeente Sittard-Geleen 

vergelijkbaar is met de toelage die in de vraagstelling aan de orde kwam. Mede daarom kan de 

uitlooptoelage volgens de werkgeversdelegatie niet als uitloopschaal aangemerkt worden. 

 

V. Overwegingen 

De vraag die aan de LAAC is voorgelegd is de vraag of de uitlooptoelage als bedoeld in artikel 14 van 

het Bezoldigingsreglement gemeente Sittard-Geleen een uitloopschaal is in de zin van artikel 3:7 CAR 

UWO. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de LAAC zich verdiept in de tekst van de 

toepasselijke regelgeving, de toelichting daarop en de ontstaansgeschiedenis van de uitlooptoelage. 

Vastgesteld kan worden, dat in de CAR UWO geen definitie van het begrip “uitloopschaal” 

opgenomen is. In artikel 3:7 CAR UWO is wel bepaald dat doorgroei in een uitloopschaal mogelijk is 

wanneer dit op 31 december 2015 in een lokale regeling was vastgelegd. De uitloopschaal is volgens 

deze bepaling één schaal hoger dan de functieschaal.  

De uitlooptoelage van de gemeente Sittard-Geleen is een persoonlijke toelage, die bij voldoende 

functioneren wordt toegekend aan de ambtenaar, die het maximum van de voor hem geldende 

functieschaal heeft bereikt in de vorm van een percentage van het maximum van die schaal. De 

toelage kan zes jaar na het bereiken van het maximum van de functieschaal oplopen tot 11% van dat 

maximum schaalbedrag. 

In de LOGA brief van 7 juli 2015 wordt een toelichting gegeven op artikel 3:7 CAR UWO. Gesteld 

wordt dat in de Cao voor de sector gemeenten overeengekomen is dat uitloopschalen, dus extra 

periodieken bovenop het eindbedrag van de schaal, en de daarbij gemaakte afspraken, in stand 

blijven, mits deze al in de gemeente bestonden voor 1 januari 2016. 
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Bij het vergelijken van huidige regelingen en hoofdstuk 3 moet volgens het LOGA worden gekeken 

naar wat de lokale regelingen hebben willen belonen en vervolgens dient te worden bepaald of 

hoofdstuk 3 daarin voorziet. Toelagen kunnen anders heten in een lokale regeling, maar hetzelfde 

regelen als bepalingen in het nieuwe hoofdstuk 3. 

Verder heeft de LAAC kennisgenomen van een publicatie van de VNG met antwoorden op 

veelgestelde vragen over hoofdstuk 3 van de CAR UWO. Eén van de vragen betrof het hanteren van 

een toelage voor medewerkers die al een tijd bijzonder goed functioneren en aan het einde van hun 

schaal zitten. De vraag was of deze regeling onder de uitzondering van de uitloopschalen valt en 

vervolgens ook zou blijven bestaan voor nieuwe medewerkers. Het antwoord van de VNG was 

ontkennend. De uitzondering die in het LOGA is gemaakt betreft uitsluitend uitloopschalen, dus vaste 

periodieken op een salarisschaal, aldus de VNG. 

Over het ontstaan van de uitlooptoelage zoals opgenomen in het Bezoldigingsreglement lopen de 

meningen uiteen. In elk geval biedt de ontstaansgeschiedenis onvoldoende aanknopingspunten voor 

een eenduidig antwoord op de vraag of de uitlooptoelage aangemerkt kan worden als een 

uitloopschaal in de zin van artikel 3:7 CAR UWO. 

Er zijn zeker overeenkomsten tussen de uitloopschaal als bedoeld in de CAR UWO en de in het lokale 

Bezoldigingsreglement geregelde uitlooptoelage, maar er zijn ook duidelijke verschillen. 

Zo is het effect van de lokale uitlooptoelage dat een voldoende functionerende ambtenaar die 

gedurende een bepaalde periode het maximum salaris van zijn functieschaal geniet hoger bezoldigd 

wordt. Hetzelfde effect wordt beoogd met de uitloopschaal als bedoeld in de CAR UWO. 

Het verschil is echter dat de uitlooptoelage toegekend wordt in de vorm van een persoonlijke toelage 

terwijl de uitloopschaal gebaseerd is op indeling in een hogere schaal. Het verschil is ook dat bij de 

lokale uitlooptoelage een bepaald percentage van het maximum salaris, dat verbonden is aan de 

functieschaal wordt toegekend, terwijl het bij de uitloopschaal gaat om inschaling in één van de 

bedragen die voorkomen in de salaristabellen, zoals opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 1 van de 

CAR UWO. Het LAAC is daarom van mening dat de uitlooptoelage niet zonder meer gelijk kan worden 

gesteld aan de uitloopschaal. De LAAC vindt steun voor deze mening in de toelichting van het LOGA 

en het antwoord op veelgestelde vragen. In beide gevallen wordt gesproken over extra / vaste 

periodieken bovenop het eindbedrag van de schaal. De LAAC is van mening dat de verschillen tussen 

de in de gemeente Sittard-Geleen gehanteerde uitlooptoelage en de uitloopschaal als bedoeld in 

artikel 3:7 van de CAR UWO te groot zijn om te kunnen aannemen dat de uitlooptoelage aangemerkt 

kan worden als uitloopschaal. 

 

VI. Advies 

De LAAC adviseert de uitlooptoelage als bedoeld in artikel 14 van het Bezoldigingsreglement 

gemeente Sittard-Geleen niet aan te merken als uitloopschaal is in de zin van artikel 3:7 CAR UWO.  

 

Aldus vastgesteld op 20 december 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 


