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Bekendmaking Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet, bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2012 hebben besloten:
gelet op hetgeen door het IWV met de bonden in het SPA is besproken;
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies als volgt te wijzigen:

Artikel I
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
A. In artikel I.3, vijfde lid, wordt na het woord ‘overleg’ een punt geplaatst en vervalt de rest van
de zin.
B. Na artikel I.4 wordt een nieuw artikel met opschrift ingevoegd, luidende:
Artikel I.5 Advies en arbitrage bij geschillen
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het provinciebestuur
en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties van overheidspersoneel,
genoemd in artikel I.1, tweede lid;
b. advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie, ingesteld
door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

2. Dit artikel is van toepassing op geschillen inzake de aangelegenheden, bedoeld in artikel
I.4, eerste lid.
3. Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel
komen dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle
deelnemers aan het overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen zes dagen, nadat
zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige
deelnemers aan het overleg.
4. Binnen tien dagen na de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, schrijft de voorzitter een
overlegvergadering met de vakorganisaties van overheidspersoneel uit. De vergadering
moet worden gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven. Tenzij de
deelnemers aan het overleg besluiten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen,
wordt in de vergadering nagegaan of overeen- stemming bestaat over de vraag wat het
onderwerp en de inhoud van het geschil zijn en of een oplossing van het geschil zal
worden gezocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is
ingewonnen van de advies- en arbitragecommissie dan wel door onderwerping van het
geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.
5. Tot het inwinnen van advies zijn – ieder voor zich – de vertegenwoordiging van het
provinciebestuur en een meerderheid van de in het overleg vertegenwoordigde
vakorganisaties van overheidspersoneel bevoegd. Voor onderwerping van het geschil aan
arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle deelnemers aan het overleg.
6. Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in het vierde lid, wordt het verzoek om
advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitrage- commissie. Het
verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning
van het advies hebben uitgesproken en bevat ten minste het onderwerp en de inhoud van
het geschil. Indien in de vergadering, bedoeld in het vierde lid, geen overeenstemming is
bereikt tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de
inhoud van het geschil zijn, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op
het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na
eerdergenoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de advies- en
arbitragecommissie.
7. Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in het vierde lid, wordt het verzoek om
arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitrage- commissie.
Het verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient ten
minste te bevatten:
a. Het onderwerp en de inhoud van het geschil;
b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en
inhoud van het geschil
c. arbitragecommissie.
8. Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil
voortgezet.
9. De arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie heeft bindende kracht.
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TOELICHTING OP HET NIEUWE ARTIKEL I.5 VAN DE CAP
Onder schrapping van de tweede alinea van de toelichting op artikel I.3 van de CAP wordt de volgende
toelichting ingevoegd.
Artikel I.5 Advies en arbitrage bij geschillen
Wanneer de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging geen overeenstemming bereiken, is het
mogelijk om het advies in te winnen van de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie (LAAC) van de VNG.
Ook kan de LAAC om arbitrage worden gevraagd. Deze onafhankelijke commissie heeft tot taak om,
afhankelijk van het verzoek van partijen, hen te adviseren hoe het overleg verder kan worden gevoerd
dan wel door middel van arbitrage vast te stellen met welk eindresultaat het overleg moet worden
afgerond. Arbitrage is namelijk bindend.
Voor het vragen van advies hoeft geen overeenstemming te bestaan. Wel ligt het voor de hand dat de
wederpartij wordt geïnformeerd over het feit dat advies aan de LAAC zal worden gevraagd. De LAAC kan
de wederpartij ook horen. De plaatselijke overlegpartijen moeten het wel eens zijn over de vraag of
arbitrage zal worden gevraagd. Ook moet er overeenstemming bestaan over het onderwerp en de
omschrijving van het geschil. De geschillenprocedure is aan termijnen gebonden.
Over aansluiting van de provincies bij de LAAC zijn afspraken gemaakt door partijen in het SPA.

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking, na publicatie in het Provinciaal Blad, op 1 januari 2013
Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 20 december 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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