
 

 

 

 

 

College voor Arbeidszaken 

Besluit tot instelling van een Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden  

(AAC-DO) ten behoeve van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies (en partijen 

bij de cao provinciale sector), waterschappen (en overige leden van de Vereniging Werken 

voor Waterschappen) en aangesloten instellingen. 

 

Artikel 1  

1. Er is een AAC-DO, die tot taak heeft te adviseren, dan wel een bindende uitspraak te doen naar 

aanleiding van de aanvragen die haar door cao partijen of deelnemers van het lokaal overleg van 

gemeenten, provincies (en partijen bij de cao provinciale sector) en waterschappen of 

samenwerkende gemeenschappelijke organisaties (WSGO), worden voorgelegd, mits het reglement 

van het desbetreffende lokaal overleg in die mogelijkheid voorziet. 

  

2. De AAC-DO is gevestigd te 's-Gravenhage. Zij bestaat uit drie leden (twee leden en de voorzitter) 

en twee plaatsvervangende leden. Zij worden door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 

Arbeidsvoorwaarden (LOGA) in overeenstemming met het Bestuurlijk overleg Cao provinciale sector 

en de Cao-Tafel van de waterschappen ( gezamenlijk hierna genoemd  ‘Cao partijen’) benoemd voor 

een periode van vijf jaar met de mogelijkheid om éénmaal voor eenzelfde periode te worden 

herbenoemd.  

3. Op voordracht van de Cao partijen benoemt het LOGA de voorzitter. 

4. Van de andere twee leden en zijn plaatsvervangers benoemt het LOGA:  

a. Eén lid en zijn plaatsvervanger op voordracht van de bonden  

b. Eén lid en zijn plaatsvervanger op voordracht van het College van Arbeidszaken in 

overeenstemming met het IPO en de VwvW;  

Waarbij één van de leden zal worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. 

5. Uitgesloten van het lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap zijn:  

a. personen die bestuurslid zijn van, dan wel werkzaam zijn bij een van de bonden als bedoeld in lid 3,  

b. personen die als bestuurder of werknemer verbonden zijn aan een gemeente, provincie, 

waterschap of Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties, of een daaronder ressorterende 

instelling, dienst of bedrijf, wier onafhankelijkheid en onpartijdigheid op grond van hun dienstverband 

onvoldoende worden geacht door de Cao partijen als bedoeld in lid 3.  

Deze personen zijn eveneens uitgesloten van het lidmaatschap of vervangend lidmaatschap 

gedurende de periode van twee jaar na beëindiging van het bestuurslidmaatschap, bedoeld onder a of 

de werkzaamheden bedoeld onder a en b.  

6. De Cao partijen wijzen in overeenstemming met de voorzitter van de AAC-DO, als bedoeld in lid 3, 

een secretaris aan die de AAC-DO bijstaat.  
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7. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering (met de duur van 

een halve dag) een vastgesteld bedrag, een uurtarief voor onderzoek en een uurtarief voor 

voorbereiding en uitwerking (slechts voor de secretaris) Daarnaast worden reis- en verblijfkosten 

vergoed door middel van een vastgesteld bedrag per km of op basis van ingediende declaraties. 

 

Artikel 2  

1.  De AAC-DO treedt op in een samenstelling van drie leden, onder wie de voorzitter, een van de 

leden bedoeld in het vierde lid, onder a, b of c, van het vorige artikel al naar gelang bij het geschil 

gemeenten, provincies en aangesloten partijen bij de Cao provincie, waterschappen of WSGO 

betrokken zijn en één van de twee leden bedoeld in het vierde lid, onder d. van dat artikel. Bij 

verhindering van één der leden treedt diens plaatsvervanger op.  

2. Indien het verzoek om arbitrage naar het oordeel van de voorzitter eenzelfde geschil betreft als 

waarover door de advies- en arbitragecommissie reeds advies is uitgebracht, treden voor de leden die 

bij het uitbrengen van dat advies betrokken waren, een plaatsvervanger op.  

3. De voorzitter zorgt ervoor dat na een binnengekomen verzoek tot advies of arbitrage er binnen twee 

maanden een zitting wordt gepland en dat er twee maanden na de zitting een advies of arbitrale 

uitspraak aan de deelnemers aan het overleg wordt meegedeeld. In bijzondere gevallen is hij bevoegd 

deze termijn te verlengen.  

4. De leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris die bij de uitoefening van hun taak de 

beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs 

moeten vermoeden, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot 

bekendmaking verplicht of uit hun taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.  

5. De AAC-DO stelt nadere regels vast met betrekking tot haar werkwijze.  

 

Artikel 3  

1. De AAC-DO besluit bij meerderheid van stemmen.  

2. Het advies of de uitspraak moet inhouden:  

a. de namen van de deelnemers aan het overleg die het advies of de arbitrale uitspraak hebben 

gevraagd;  

b. een overzicht van de standpunten van alle deelnemers aan het overleg over het onderwerp en de 

inhoud van het geschil;  

c. het advies dan wel de beslissing en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.  

 

’s-Gravenhage, 01-01-2020 


