
  
 
Arbitrale uitspraak inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 
werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van  
de gemeente Kerkrade 
 
Bij brief van 31 augustus 2010 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de 

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

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

commissie) verzocht om arbitrage. 

 

I. Verzoek om arbitrage 

De werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie vragen een arbitrale uitspraak te doen over de 

vraag: 

a. of burgemeester en wethouders eenzijdig het besluit mochten nemen geen budget meer 

beschikbaar te stellen voor de verkoop van de vakantie-uren voor het jaar 2010 zonder dit vooraf ter 

overleg/overeenstemming voor te leggen aan het georganiseerd overleg, zoals voortvloeit uit artikel 

12:2, eerste lid van de CAR e.v. 

b. of burgemeester en wethouders alsnog de aanvragen van ambtenaren tot verkoop van de vakantie-

uren die voor 1 november 2009 zijn gedaan op grond van artikel 4a:1 van de CAR in behandeling 

moeten nemen en moeten toewijzen. 

Zowel de werkgeversdelegatie  als de werknemersdelegatie zijn gehoord  op woensdag 8 november 

2010 te Utrecht. 

De heer J.Seetsen, hoofd Personeel en Organisatie en de heer H. Martens, secretaris van het 

georganiseerd overleg, vertegenwoordigden de werkgeversdelegatie. De werknemersdelegatie werd 

vertegenwoordigd door de heren R. Kalfics en T. Mertens (CNV Publieke Zaak), mevrouw F. Severijn 

(als vervanger van de vakbondsbestuurder van de CNV Publieke Zaak) en de heer W. Palmers 

(ABVAKABO FNV). De werknemersdelegatie werd bijgestaan door de heer mr.L.C.J. Sprengers, 

advocaat  te Utrecht .  

 

II. Het ontstaan van het geschil 

Op 7 september 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade 

besloten aan de gemeenteraad voor te leggen voor het jaar 2010 geen budget beschikbaar te stellen 

voor de verkoop van vakantie-uren als een van de onderdelen van het meervoudige pakket van 

maatregelen om de begroting sluitend te krijgen. De mogelijkheid om vakantie-uren te verkopen is 
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geregeld in artikel4a:1 van de CAR. Via intranet is het personeel  op 11 september 2009 ervan op de 

hoogte gesteld dat individuele verzoeken om vakantie-uren voor het jaar 2010 te verkopen, 

afgewezen zouden worden omdat zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zich hiertegen verzetten 

(artikel 4a:1, vierde lid CAR). Op 21 oktober 2009 heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 

2010 vastgesteld en het voorstel van het college over de bezuiniging op de verkoop van vakantie-uren 

overgenomen. 

De werknemersdelegatie, die het niet eens is met het betreffende besluit, heeft verzocht hierover een 

vergadering van het georganiseerd overleg te beleggen. Op 27 april 2010 heeft de eerste vergadering 

over dit onderwerp plaatsgevonden. Omdat geen overeenstemming kon worden bereikt, heeft de 

werknemersdelegatie bedenktijd gevraagd om te overleggen met de vakbondsleden en met de leden 

van de ondernemingsraad. 

Bij brief van 18 mei 2010 heeft de werknemersdelegatie een tegenvoorstel gedaan om uit de impasse 

te komen. Op 21 juli 2010 heeft over dit onderwerp een tweede vergadering van het georganiseerd 

overleg plaatsgevonden. Omdat opnieuw geen overeenstemming kon worden bereikt  is afgesproken 

een arbitrale uitspraak te vragen van de LAAC. 

Er zijn 19 bezwaarschriften ingediend  tegen de afwijzing van het  verzoek om vakantie-uren te 

verkopen in 2010. De behandeling van deze bezwaarschriften is aangehouden in afwachting van de 

uitkomst van deze procedure. 

 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie erkent dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient en dat de 

commissie voor georganiseerd overleg het recht heeft om over een onderwerp als het onderhavige 

overleg te voeren. Dit overleg is pas achteraf gevoerd. De werkgeversdelegatie heeft hierin geen 

aanleiding gevonden terug te komen op haar besluit. Naar haar oordeel zijn er geen redelijke 

alternatieven geboden. Met de Ondernemingsraad is veelvuldig gesproken over de bezuinigingen voor 

het jaar 2010. De commissie voor georganiseerd overleg leidt in Kerkrade een slapend bestaan. Voor 

wat betreft het verloop van het proces verwijst de werkgeversdelegatie naar de brief van 11 januari 

2010, waarin een toelichting wordt gegeven op het krimpscenario en de taakstelling van € 481.000 

voor de begroting van 2010. Een deel daarvan kan worden gerealiseerd door vacatureruimte te laten 

vervallen (€ 231.000) en een ander deel door de opbrengst van de individuele FPU-

suppletieregelingen (ca.€ 185.000). Het resterende bedrag van ongeveer € 70.000 moet bezuinigd 

worden op de post personeel. Na afweging van diverse alternatieven heeft het college bepaald dat 

eenmalig voor een jaar geen budget beschikbaar zou worden gesteld voor de verkoop van vakantie-

uren. Dit is aan de gemeenteraad voorgesteld die vervolgens dienovereenkomstig heeft besloten. Niet 

is besloten artikel 4a:1 CAR buiten werking te stellen. Er is slechts geen budget beschikbaar gesteld. 

Vervolgens is aan de medewerkers kenbaar gemaakt dat alle verzoeken om verkoop van vakantie-

uren afgewezen zullen worden vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, onder verwijzing 

naar het bepaalde in artikel 4a:1, vierde lid CAR. De toelichting op dit artikel geeft daartoe de 

mogelijkheid, volgens de werkgeversdelegatie.  Het is de bevoegdheid van de raad om een 

taakstellende bezuiniging vast te stellen. De werkgeversdelegatie ontkent dat geen rekening is 
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gehouden met de opbrengst van het kopen van het verlof. De door de werknemersdelegatie 

genoemde financiële meevallers als de zogenaamde ‘Essent-gelden’ bieden geen oplossing voor de 

nog te realiseren bezuiniging van - op het moment van de hoorzitting - nog € 147.000.  

 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

Volgens de werknemersdelegatie had over een besluit om voor 2010 geen budget beschikbaar te 

stellen voor de verkoop van vakantie-uren gezien het generieke karakter daarvan overeenstemming 

moeten worden bereikt binnen de commissie voor georganiseerd overleg. Het onderwerp ligt ook 

meer in de sfeer van de primaire arbeidsvoorwaarden. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel  

12:2 , eerste lid e.v.CAR/UWO. 

De werknemersdelegatie is van mening het onderhavige besluit niet nodig is. Een overwegend 

financieel belang aan de kant van de gemeente Kerkrade er voor is er niet, gezien de grote financiële 

meevallers die er inmiddels zijn geweest  Voor 2011 is besloten de regeling tot verkoop van vakantie-

uren weer als gebruikelijk open te stellen. Bovendien is geen rekening gehouden met de effecten van 

de mogelijkheid vakantie-uren te kopen, zoals bepaald in artikel 4a:2 CAR. Er zijn ongeveer 35 

verzoeken met die strekking gedaan. Het bedrag,dat met het bestreden besluit wordt bezuinigd,  wordt 

geschat op € 25.000. Dit is in elk geval het bedrag dat nodig  is als de 19 bezwaarschriften 

gehonoreerd zouden moeten worden. Voor individuele medewerkers, die soms al jarenlang gebruik 

maken van de mogelijkheid om  vakantie-uren te verkopen, kan het niet toewijzen van een daarop 

gericht verzoek een groot inkomenseffect hebben. 

 
V. Overwegingen 

Aan de commissie is in de eerste plaats de vraag voorgelegd of burgemeester en wethouders 

eenzijdig het besluit mochten nemen geen budget meer beschikbaar te stellen voor de verkoop van de 

vakantie-uren voor het jaar 2010 zonder dit vooraf ter overleg/overeenstemming voor te leggen aan 

het georganiseerd overleg, zoals voortvloeit uit artikel 12:2, eerste lid van de CAR e.v. 

Zoals de werkgeversdelegatie in de mondelinge toelichting van haar standpunt zelf heeft toegegeven 

is het antwoord daarop ontkennend. Het overleg met de commissie voor georganiseerd overleg heeft 

eerst plaatsgevonden nadat het college aan de gemeenteraad had voorgesteld voor 2010 geen 

budget beschikbaar te stellen voor de verkoop van vakantie-uren en nadat de raad hiertoe op 21 

oktober 2009 al had besloten. Artikel 12:2 CAR verplicht tot overleg met de commissie voor 

georganiseerd overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van 

de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt 

gevoerd. Er mag vanuit worden gegaan dat over genoemde onderwerpen open en reëel overleg wordt 

gevoerd. Het besluit van het college en de raad om voor 2010 geen budget beschikbaar te stellen 

voor de verkoop van vakantie-uren heeft een generiek karakter en behoort daarmee tot de 

aangelegenheden als bedoeld in artikel 12:2 CAR. Gezien de geschetste gang van zaken kan in dit 

geval niet gesproken worden van open en reëel overleg. Dit betekent dat het besluit rechtsgeldigheid 

ontbeert en dat beslissingen die gebaseerd zijn op dit besluit niet in stand kunnen blijven. 

Dat brengt met zich mee dat de tweede vraag die aan de commissie is voorgelegd,  namelijk  of 

burgemeester en wethouders alsnog de aanvragen van ambtenaren tot verkoop van de vakantie-uren 
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die voor 1 november 2009 zijn gedaan op grond van artikel 4a:1 van de CAR in behandeling moeten 

nemen en moeten toewijzen, in beginsel bevestigend moet worden beantwoord. Het college mag zich 

in elk geval niet op het besluit van de raad van 21 oktober 2009 beroepen om tot afwijzing van een 

verzoek te komen. Wellicht ten overvloede merkt de commissie nog op dat de zwaarwegende bedrijfs- 

of dienstbelangen, die in artikel 4a:1, vierde lid CAR als grond worden genoemd om een verzoek tot 

verkoop van vakantie-uren niet toe te kennen, vooral betrekking hebben op individuele situaties en 

situaties binnen bepaalde organisatie-eenheden. Deze weigeringsgronden kunnen niet een zodanig 

generieke werking hebben dat daardoor het genoemde artikel in materiële zin volledig buiten werking 

wordt gesteld, ook al is het voor een beperkte duur. 

Een en ander laat overigens onverlet dat de taakstellende bezuiniging die door de raad is vastgesteld 

gerespecteerd moet worden en dat verdergaand overleg over de invulling hiervan noodzakelijk is. 

 

Uitspraak 

Oordelend naar redelijkheid en billijkheid oordeelt de commissie dat: 

1. burgemeester en wethouders niet eenzijdig het besluit mochten nemen geen budget meer 

beschikbaar te stellen voor de verkoop van de vakantie-uren voor het jaar 2010 zonder dit 

vooraf ter overleg/overeenstemming voor te leggen aan het georganiseerd overleg, zoals 

voortvloeit uit artikel 12:2, eerste lid van de CAR e.v. 

2. burgemeester en wethouders alsnog de aanvragen van ambtenaren tot verkoop van de 

vakantie-uren die voor 1 november 2009 zijn gedaan op grond van artikel 4a:1 van de CAR in 

behandeling moeten nemen en niet op basis van het besluit van de raad van 21 oktober 2009 

mogen afwijzen. 

 

 
Aldus vastgesteld op 28 december 2010 
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