
Advies inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de 
commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlem. 

�

Bij brief van 30 november 2000 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de commissie voor 

georganiseerd overleg van de gemeente Haarlem de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies uit te brengen. 

Het geschil betreft het voorstel om 1 mei of te schaffen als vrije dag. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt 

in de commissie voor georganiseerd overleg. 

Zowel de werkgeversvertegenwoordiging, als de werknemersvertegenwoordiging zijn gehoord tijdens een zitting van de 

commissie, gehouden op woensdag 14 februari 2001 te Utrecht, 

De werkgeversvertegenwoordiging bestond uit de heren C. Tromp en J.J.M. van Kuijeren van de afdeling P01, 

daartoe gemachtigd door E. Kroskinski, wethouder van de gemeente Haarlem, tevens voorzitter van de commissie 

voor georganiseerd overleg. 

De werknemersvertegenwoordiging bestond uit de heer B. Engel, bezoldigd bestuurder AbvaKabo, de heer G.A. 

Karssenberg, bezoldigd bestuurder CFO, A. Broekmeijer, D. de Wit en A. Hijsteeg, leden van de commissie voor 

georganiseerd overleg. 

 

Het ontstaan van het geschil. 

 

In het kader van een gemeentelijke bezuinigingsronde is ook de portefeuille personeelszaken onder de loep genomen. 

Gesteld wordt cat door eerdere bezuinigingsrondes in het verleden de rechtspositie van de Haarlemse ambtenaren ten 

opzichte van vroegere jaren al redelijk versoberd is. 

In de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren wordt de toepassing van enkele bijzonder verlofregelingen nader 

omschreven en enigszins verruimd. In verband daarmee is van werkgeverszijde bestudeerd of het aantal verlofdagen kon 

worden verminderd. De gemeente Haarlem heeft zowel Goede Vrijdag als 1 mei als vrije dagen aangewezen. De 

aanwijzing van 1 mei als vrije dag heeft plaatsgevonden in 1986 op basis van artikel 30 van het Ambtenarenreglement 

1968 in het kader van de arbeidstijdverkorting gelijktijdig met de aanwijzing van drie verplichte brugdagen. In het nieuwe 

ambtenarenreglement is de grondslag voor het aanwjjzen van extra vrije dagen blijven 

bestaan. Sinds enkele jaren worden door het college geen brugdagen meer aangewezen, waardoor wile 

verlofdagen vrij opneembaar zijn. 

Het voorstel orn het algerneen verlof op Goede Vrijdag en op 1 mei te laten vervallen is aan de 

werknemersvertegenwoordiging van de commissie voor georganiseerd overieg ter goedkeuring 

voorgelegd. Het voorstel om het algemeen verlof op Goede Vrijdag te laten vervallen is later 

teruggenomen. 

De werknemersvertegenwoordiging heeft, na herhaalde bespreking van het voorstel in de, commissie voor 

georganiseerd overleg, niet ingestemd met het voorstel 1 mei als vrije dag te laten vervallen. Het college houdt 

de wethouder personeelszaken aan een bezuinigingsopdracht van f 250.000 ten behoeve van nieuw beleid. 

Aangezien geen overeensternming kon worden bereikt is het geschif vervolgens orn advies 

voorgelegd aan deze commissie. 

 

 



Standpunt werkgeversvertegenwoordiging 

De werkgeversvertegenwoordiging heeft bij haar voorstel rekening gehouden met het felt dat veal medewerkers door 

de, opbouw van compensatie-urea over een ruime hoeveelheid vrije dagen beschikken. Gesteld wordt dat 

de animo om vrije dagen te verkopen aanmerkelijk groter is dan die orn verlofdagen te kopen. 

De werkgeversvertegenwoordiging heeft nagegaan of andere 100.000 + gerneenten 1 mei (nog) als vrije 

dag kennen. flit dit onderzoek zou gebleken zijn dat de meeste gemeenten deze dag niet kennen of hebben laten 

vervallen. 

Het afschaffen van een vrije dag levert volgens de werkgeversvertegenwoordiging een extra 

arbeidsprestatie op van het gemeentelijk kneel die in een geldbedrag is uit te drukken. De gerneente 

Haarlem heeft een personeelsbestand van ruim 2150 ambtenaren verdeeld over ongeveer 2000 

formatieplaatsen. Het daarmee verband houdende budget is ca. f 170.000.000. Becifferd is dat - uitgaande 

van 200 werkdagen per jaar - ddn werkdag de gemeente ongeveer f 850.000 kost. Van dat bedrag wordt f 

600.000 teruggesluisd naar de sectoren ter vermindering van de, werkdruk; resteert een bezuiniging van f 

250.000. 

Daarnaast wordt een minder gemakkelijk te berekenen bedrag bespaard door de, korting op het 

overwerk van de dienstonderdelen die nu doorwerken op 1 mei. 

Van werkgeverszijde is erop gewezen dat nog onlangs het budget voor de kinderopvang structureel is 

verhoogd met f 90.000 evenals de post Vorming en Opleiding met f 150.000. 

Ook is de gerneente akkoord gegaan met een pilotproject van het IZA voor een extra zorgpakket ter 

bestrijding van het hope gemeentelijke ziekteverzuim. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen 

ca. f 200.000, waarvan een ton incidenteel in de begroting is opgenomen. Deze maatregelen passes 

volgens de, werkgeversvertegenwoordiging in de gemeentelijke aanpak om te investeren in een 

adequaat en eigentijds personeelsbeleid. 

Gesteld wordt dat in verband daarmee oak grote bedragen gestoken worden in de ontwikkeling van de 

organisatie en het management en in de ontwikkeling en modernisering van het 

personeelsinstrumentarium, die voor een deal ook ten goede zullen komen van hat personae!. Verder wordt erop 

gewezen dat de wethouder een wens van de raadscommissie om een algemene taakstelling van 1 % op de 

personeelslasten in te voeren in verband met de uitbreiding van hat personeelsbestand met 55 personen, onlangs nog 

heeft afgewezen. 

Gezien het vorenstaande acht de werkgeversvertegenwoordiging het afschaffen van 1 mei als vrije dag een redelijk 

voorstel. 

Standpunt werknemersvertegenwoordiging 

Volgens de werknemersvertegenwoordiging is in het verleden al voldoende medewerking verleend aan 

bezuinigingsmaatregelen. 

De werknemersvertegenwoordiging geeft als reactie op de stealing van werkgeverszijde dat de meeste 100.000 + 

gemeenten 1 mei als vrije dag afgeschaft hebben dat een dergelijke vrije dag niet als lets buitengewoons, kan 

worden beschouwd, maar past bij de " couleur locale" . Meer gerneenten kennen bijzondere verlofdagen. Genoemd wordt 

Zaanstad, dat I mei en 3e Pinksterdag als vrije dagen kent, het Alkmaars ontzet, het Leidens, ontzet, 1 mei in Amsterdam, 

de " lappendag" in Hoorn, hat Gronings ontzet en de Carnavalsdagen in de zuidelijke provinces. 



Naar het oordeel van de werknemersvertegenwoordiging zijn de berekeningen van werkgeverszijde " boterzacht, 

ondoorzichtig en wisselend van getallen" . Zo wordt in de aanbiedingsbrief van de bezuinigingen nog gesproken over 

een loonsom van f 110.000.000 terwijl nu gesproken wordt over een bedrag van f 170.000.000. In de 

aanbiedingsbrief ward bovendien gesteld dat 50% ingezet zou worden voor vermindering van de werkdruk; nu is dat 

2/3 deal. 

Volgens de werknemersvertegenwoordiging wordt met de ciffers gestoeid om op dezelfde uitkomst uit te komen. De 

werknemersvertegenwoordiging heeft verder becifferd dat hat jaadijkse same! werkdagen niet 200 maar 225,5 is. 

De werknemersvertegenwoordiging meant dat hat gegeven dat per persoon een dag meer wordt gewerkt niet meer 

inkomsten oplevert. De meer voor de hand liggende oplossing is volgens de werknemersvertegenwoordiging dat de 

hogere productiviteit per formatieplaats een vermindering van hat totale aantal formatieplaatsen tot gevolg beam. Dat 

hoeft maar gedeeltelijk orndat een deal wordt ingezet voor vermindering van de werkdruk. Uiteindelijk moat volgens de 

werknemersvertegenwoordiging hat werk toch met minder mensen gedaan worden. 

De werknemersvertegenwoordiging step dat zij in hat kader van een eerdere omvangrijke bezuinigingsoperatie al hat 

nodige heeft ingeleverd en dat de extra middelen voor kinderopvang door haar zijn gefourneerd uit de 0,1 % 

decentrale loonruimte. Met de verhoging van hat opleidingsbudget bereikt de gerneente Haarlem volgens de 

werknemersvertegenwoordiging nog niet 1,2% van de loonsom, terwiJI de meeste 100.000 + gemeenten hun 

opleidingsbudget uit eigen beweging de afgelopen jaren verhoogd hebben tot 2% van de loonsom. Gesteld wordt verder 

dat de uitbreiding van 

het personeelsbestand met 55 personen een gevolg is van de, opheffing van het gewest, waartoe de gerneente Haarlem 

zelf heeft besloten. 

De werknemersvertegenwoordiging heeft over het voorstel orn I mei als vrije dag of te schaffen uitvoerig overleg 

gevoerd met de, wethouder personeelszaken en deze heeft haar niet kunnen overtuigen van de nut en noodzaak van dit 

voorstel. Zij heeft de, indruk dat eerder sprake is van een ideologische discussie dan van een financi6le noodzaak. 

Terugdringing van het ziekteverzuim met 1 % levert volgens de werknemersvertegenwoordiging meer op. 

Overwegingen 

De commissie heeft zich in de, eerste, plaats beraden over de vraag- of over het voorstel om 1 mei als vr1je dag of te 

schaffen overeensternming moat worden bereikt binnen de commissie voor georganiseerd overleg. 

Vastgesteld kan worden dat in 1986 op grond van hat toen vigerende ambtenarenreglement door hat toenmalige college 

besloten is 1 mei aan te wijzen als extra vrije, dag. Hierover heeft destijds geen overleg met de vakorganisabes 

plaatsgevonden. Hoewel I mej noon in bet ambtenarenreglement van de, gerneente Haarlem is genoemd als vrije dag is 

dit verlof naar het oordeel van de commissie, door dit collegebesluit wel onderdeel van de rechtspositie geworden. Voor 

individuele, personeelsleden is bet een afdwingbaar recht, temeer char in een circulaire, aan alle, personeelsleden destijds 

bekendheid is gegeven aan hetbesluit van bet college orn I mei als extra vrije, dag aan te wijzen. 

In het huidige ambtenarenreglement van de gemeente, Haarlem is in hoofdstuk 12, handelend over hat overleg met de 

organisaties van overheidspersoneel, het overeensternmingsvereiste, opgenornen. De betreffende bepaling {artikel 12:2) 

luidt als voIgt: 

" den voorstel strekkende tot invoering of wijziging aangaande de artikel 12:2 eerste lid genoemde, onderwerpen 

(aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels 

volgens welke hat personeelsbeleid zal worden gevoerd) wordt slechts ten uitvoer gebracht indien daarover 

overeensternming is bereikt met een meerderheid van de, organisatiee. 



Gezien de generieke werking van een besluit om 1 mei als extra vrije dag aan te wijzen meant de commissie dat er 

sprake is van een " aangelegenheid van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren" . DR betekent dat 

deze extra verlofdag slechts lean vervallen als hierover overeensternming met een meerderheid van de werknem-

ersvertegenwoordiging is bereikt. 

Onafhankelijk van vorenstaande formele aspecten heeft de commissie vastgesteld dat de gerneente in een recente 

circulaire aan alle medewerkers van de gerneente Haarlem met de, titel " Kadernota 2000: bezuinigingen, Been 

lastenverzwaring voor de, burger" aangeeft dat over het afschaffen van hit bedrijfsverlof op Goede Vrijdag en 1 mei 

overeensternming moat worden bereikt met hat Georganiseerd Overleg. Ook om die reden meant de, commissie, dat 1 

mei als extra vrije dag slechts kan vervallen als hierover overeensternming met de werknemersvertegenwoordiging is 

bereikt. 

De commissie meant dat het overleg binnen de commissie voor georganiseerd overleg sterk bemoeiiijkt wordt door het 

gegeven dat in de laatste vergadering over slechts, 66n voorstel kon warden gesproken. 

Uitgaande van de politieke keuze orn f 260-000 te bezuinigen op het personeel wordt geadviseerd enkele alternatieve 

voorstellen te formuleren en op basis daarvan het overleg voort zetten. Daarbij kan de werknemersvertegenwoordiging 

niet het recht ontzegd worden om zich uit te spreken voor het handhaven van 1 mei als extra vrije dag, maar een 

dergelijke uitspraak brengt we! met zich mee dat van deze'vertegenwoordiging mag worden verwacht dat zij openstaat 

war overleg over de voorgestelde alternatieven dan wel deze zelf aandraagt. Van de werkgeversvertegenwoordiging mag 

worden verwacht dat deze openstaat voor overleg over de eventueel door de werknemersvertegenwoordiging 

voorgestelde afternatieven . 

Advies 

De commissie adviseert een bezuinigingstaakstelling van f 250.000 op bet personeel te respecteren. Aangezien bet 

voorstel om I mei als extra vrije d,ag te later vervallen een aangelegenheid is waarover naar bet oordeel van de 

commissie niet beslist kan worden zonder overeensternming met de werknemersvertegenwoordiging, wordt geadviseerd 

bet overleg binnen de commissie voor georganiseerd overleg voort te zetten op basis van meerdere altematieve 

voorstellen, die zowel van werkgeverszijdeals van werknemerszijde ingebracht kunnen worden. 

Aldus vastgesteld door prof. mr. P.F. van der Heijden, voorzitter, prof.dr. F. Leijnse en mr. T. van Peijpe, leden in 

tegenwoordigheid van mr. B.H. Abbing, secretaris. 

Aldus vastgesteld, 

Utrecht, 14 februari 2001 

 



 
Mr. T. van Peijpe, lid 

 

 
Mr. B.H. Abbing, secretaris 

 


