
Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de 
commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer 
 
Bij brief van 6 juni 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de Commissie 
voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer 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 ingangsdatum van de gewijzigde berekeningsmethodiek voor de 
onregelmatigheidstoeslag bij de Brandweer van de gemeente Haarlemmermeer. Hierover kon geen 
overeenstemming worden bereikt in de commissie voor georganiseerd overleg. 
Zowel de werkgeversvertegenwoordiging, als de werknemersvertegenwoordiging is gehoord tijdens een 
zitting van de commissie, gehouden op donderdag 26 juli 2001 te Utrecht. 
De werkgeversvertegenwoordiging bestond uit de heer B. Toirkens en mevrouw J. Willems van de 
afdeling Personeel, Organisatie en Informatiebeleid. 
De werknemersvertegenwoordiging bestond uit de heer B. Engel, bezoldigd bestuurder AbvaKabo, de heer 
A. Laarhoven, lid van de commissie voor georganiseerd overleg en de heer A. Vermeij, werkzaam bij de 
Brandweer. 
 
Het ontstaan van het geschil. 

Op basis van de aanbeveling van het College voor Arbeidszaken van 6 mei 1986 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op 12 november 1986 de 
berekeningsmethodiek voor de bijzondere toelage voor rusturen en voor de onregelmatigheidstoeslag voor 
arbeidsuren ten behoeve van 24-uurs diensten bij de Brandweer vastgesteld. 
In verband met de sinds 1986 in omvang toegenomen repressieve taak van de Brandweer (het aantal 
zogenaamde uitrukuren is toegenomen) en de invoering van de 36-urige werkweek per 1 januari 1997 
bestond behoefte aan een wijziging van de berekeningsmethodiek van de onregelmatigheidstoeslag. Over 
de wijziging van deze berekeningsmethodiek bestaat tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie op 
zichzelf geen verschil van mening. Het geschil betreft uitsluitend de ingangsdatum van deze wijziging. 
De werkgeversvertegenwoordiging stelt voor om 1 oktober 1999 als ingangsdatum te kiezen terwiji de 
werknemersvertegenwoordiging kiest voor 1 april 1998, de datum waarop deze kwestie voor de eerste keer 
(schriftelijk) in het dienstmanagementteam (DIVIT) van de Brandweer aan de orde is gesteld. Aangezien 
hierover geen overeenstemming kon worden bereikt in de commissie voor georganiseerd overleg is 
afgesproken het geschil om arbitrage voor te leggen aan deze commissie. 
 
Standpunt werkgeversvertegenwoordiging 
 
Op 27 juni 2000 hebben burgemeester en wethouders besloten akkoord te gaan met het voorstel voor een 
gewijzigde berekeningsmethodiek voor de onregelmatigheidstoeslag. Hoewel bij dat besluit uitdrukkelijk is 
bepaald, dat daaraan geen terugwerkende kracht zou worden verleend, heeft de 
werkgeversvertegenwoordiging zich in een later stadium in de commissie voor georganiseerd overleg 
bereid verklaard 1 oktober 1999 als ingangsdatum te hanteren. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 juli 
2000. 
De ingangsdatum 1 oktober 1999 komt overeen met de datum waarop de onregelmatigheidstoeslag door de 
werknemersdelegatie in de commissie voor georganiseerd overleg voor de eerste keer aan de orde is 
gesteld. (De exacte datum van de vergadering- van de commissie voor georganiseerd overleg is 30 
september 1999). 
Het feit dat de onregelmatigheidstoelage reeds eerder door de onderdeelscommissie en/of de 
personeelsadviseur bij het hoofd van de uitrukdienst, de commandant van de Brandweer en in het 
DIVIT van de Brandweer aan de orde zijn gesteld, is naar het oordeel van de 
werkgeversvertegenwoordiging niet van belang. De overeenstemming tot aanpassing van de 
onregelmatigheidstoelage moet uiteindelijk in het georganiseerd overleg bereikt worden. 
De werkgeversvertegenwoordiging stelt dat het DIVIT van de Brandweer destijds waarschijnlijk van mening 
was dat een voorstel richting burgemeester en wethouders tot aanpassing van het bereid inzake de 
onregelmatigheidstoeslag gezien de omstandigheden (bezuinigingen, reorganisaties en verzelfstandiging 
van de ambulanced ienst) op dat moment niet terecht, opportuun of wenselijk was. 

 

 

 



 

Standpunt werknemersvertegenwoordiging 

De werknemersvertegenwoordiging verwijst voor wat betreft de onderbouwing van haar standpunt, dat de 
ingangsdatum van de gewijzigde berekeningsmethodiek van de onregelmatigheidstoelage bij de Brandweer 
1 april 1998 moet zijn, naar de ontwikkelingen en veranderingen, die zich sinds de vaststelling van de 
regeling in 1986 hebben voorgedaan. 
Begin 1998 heeft de onderdeeiscommissie van de Brandweer bij de personeelsfunctionaris van die 
dienst aangekaart dat de kengetallen behorende bij de berekening van de onregelmatigheidstoeslag niet 
meer in overeenstemming waren met de feitelijke situatie (het aantal uitrukken). 
Deze person eelsfunctionaris heeft op 27 maart 1998 een nota geschreven voor het DIVIT waarin wordt 
voorgesteld de berekening van de onregelmatigheidstoelage aan te passen aan de nieuwe cijfers alsmede 
aan de nieuwe gemiddelde werkweek van 36 uur, die geldt vanaf 1 januari 1997. 
Op 17 november 1998 is de kwestie van de onregelmatigheidstoelage opnieuw aan de orde geweest in het 
DIVIT. De werknemersvertegenwoordiging wijst erop dat er bij de Brandweer nog sprake was van een 
taakstellende bezuiniging, waarbij onder meer gesproken werd over bezuinigingen op de 
telefoonkostenvergoeding en het overwerk. In dat kader was het DIVIT niet bereid om met een voorstel 
naar burgemeester en wethouders te gaan. 
In een overlegvergadering van de onderdeelscommissie van 18 november 1998 heeft de commandant van 
de Brandweer gesteld dat de onregelmatigheidstoelage onveranderd blijft. Volgens de 
werknemersvertegenwoordiging is de toelichting hierop niet van inhoudelijke maar uitsluitend van financiele 
aard. 
Op 30 september 1999 heeft de werknemersvertegenwoordiging - in haar rol als toezichthouder op de 
naleving van de arbeidsvoorwaarden - de onregelmatigheidstoelage in de commissie voor georganiseerd 
overleg aan de orde gesteld. 
De regeling voor de berekeningsystematiek van de onregelmatigheidstoelage maakt onderdeel uit van de 
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Haarlemmermeer. Uitwerking van deze regeling is volgens de 
werknemersvertegenwoordiging een zaak van de onderdeelscommissie en niet van de commissie voor 
georganiseerd overleg. 
De werknemersvertegenwoordiging wijst erop dat de onderdeeiscommissie reeds begin 1997 de 
uitwerking van de regeling op grond van de nieuwe kengetallen aan de orde heeft gesteld bij de 
commandant van de Brandweer. De kwestie is volgens de werknemersvertegenwoordiging getraineerd 
omdat in het kader van een bezuinigingsronde binnen de gemeente en in dezen bij de Brandweer in 
het bijzonder, geen voorstellen aan burgemeester en wethouders zijn gedaan. 
De werknemersvertegenwoordiging is van mening dat de wijziging van de uit de nieuwe berekening 
voortvloeiende onregelmatigheidstoelage terugwerkende kracht dient te hebben tot het moment dat 
vanuit de onderdeeiscommissie is gevraagd om herziening van de berekening, te weten 1 april 1998. 

Overwegingen 

De aanpassing van de berekeningsystematiek van de onregelmatigheidstoelage bij de Brandweer moet 
naar het oordeel van de commissie worden aangemerkt als een wijziging van een rechtspositieregeling, die 
slechts kan worden ingevoerd nadat daarover overeenstemming is bereikt in de commissie voor 
georganiseerd overleg. Op 30 september 1999 is op verzoek van de werknemersvertegenwoordiging voor 
het eerst gesproken over de aanpassing van de berekeningsystematiek in de commissie voor 
georganiseerd overleg. Dit heeft geleid tot een voorstel dat op 27 juni 2000 door burgemeester en 
wethouders is vastgesteld. In het voorstel tot aanpassing van de berekeningssystematiek wordt niet 
gesproken over een ingangsdatum. Tijdens de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg 
van 6 juli 2000 bleek overeenstemming te bestaan over de inhoudelijke aspecten van de voorgestelde 
aanpassing van de berekeningssystematiek, maar de ingangsdatum leverde discussie op. De 
werkgeversvertegenwoordiging maakte tijdens deze vergadering bekend dat de ingangsdatum 1 juli 2000 
zou zijn. Na overleg toonde de voorzitter zich bereid 1 oktober 1999 (de datum waarop deze kwestie voor 
het eerst in het georganiseerd overleg 
was aangekaart) als ingangsdatum te hanteren. In de daarop volgende vergaderingen bleek hierover 
geen overeenstemming te kunnen worden bereikt. 
In zijn algemeenheid geldt als ingangsdatum voor een besluit tot vaststelling van een algemeen verbindend 
voorschrift de datum waarop een dergelijk besluit is genomen c.q. bekend gemaakt is. Er kunnen echter 
bijzondere redenen zijn om een wijziging van een algemeen verbindend voorschrift met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden. In dit verband acht de commissie het alleszins redelijk om de datum 
waarop de werknemersvertegenwoordiging de kwestie van de onregelmatigheidstoeslag bij de Brandweer 
voor het eerst in de commissie voor georganiseerd overleg aan de orde hebben gesteld (30 september 



1999) als uitgangspunt te kiezen. Om administratieve redenen ligt de door de 
werkgeversvertegenwoordiging voorgestelde ingangsdatum 1 oktober 1999 voor de hand. 
De omstancligheden waarop de werknemersvertegenwoordiging zich beroept kunnen naar het oordeel van 
de commissie in dit verband niet van cloorslaggevende betekenis zijn. De commissie ziet de door de 
werknemersvertegenwoordiging aangehaalde besprekingen binnen het DMT van de Brandweer en de 
betreffende onderdeelscommissie als interne en voorbereidende besprekingen ter beantwoording van de 
vraag of het DMT van de Brandweer al clan niet een voorstel aan burgemeester en wethouders zou moeten 
doen. Aangezien een aanpassing van de berekeningsystematiek van de onregelmatigheidstoelage bij de 
Brandweer tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders - in samenspraak met de 
werknemersvertegenwoordiging van het georganiseerd overleg - behoort, meent de commissie dat er geen 
reden is de ingangsdatum van deze aanpassing te koppelen aan de voorbereidende besprekingen bij de 
Brandweer. De commissie acht het in dit verband clan ook niet relevant welke redenen de DMT van de 
Brandweer heeft gehad om geen voorstel aan burgemeester en wethouders te doen. 

Uitspraak 

Oordelend naar redelijkheid en billijkheid spreekt de commissie uit dat het in de onderhavige situatie 
alleszins redelijk is de datum 1 oktober 1999 als ingangsdatum te hanteren voor de aangepaste 
berekeningsystematiek van de onregelmatigheidstoelage bij de Brandweer. 

Aldus vastgesteld door prof. mr. P.F. van der Heijden, voorzitter, J.A.M. Reijnen en mr. G.J. te Loo, leden in 
tegenwoordigheid van mr. B.H. Abbing, secretaris. 
 
Aldus vastgesteld, 
 
Utrecht, 26 juli 2001 

 
J.A.M. Reijne 

 

Mr. G.J. te Loo, lid 

 
Mr. B.H. Abbing, secretaris 

 


