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Samenvatting 

 

Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten die per 1 

januari 2020 van kracht wordt, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele 

geschillen tussen de werkgever en de werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang 

van het in onderling overleg oplossen van geschillen. 

Voor de gevallen waarin overleg niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, 

hebben partijen in het LOGA een regeling getroffen die in het navolgende nader wordt toegelicht.  

 

 

 

  

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 
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5 maart 2019 
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Geschillenregeling Cao Gemeenten 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten die per 1 
januari 2020 van kracht wordt, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele 
geschillen tussen de werkgever en de werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang 
van onderling overleg en zo nodig de inzet van bemiddeling of mediation bij het oplossen van deze 
geschillen. 
 
Voor de gevallen waarin dit niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, hebben 
partijen in het LOGA besloten om een geschillenregeling op te nemen in de Cao. Deze 
geschillenregeling heeft de vorm van een geschillencommissie, waarvan de samenstelling en 
werkwijze zijn geregeld in een reglement.  
 
Aan de tekst van de Cao Gemeenten 2020 wordt een nieuw artikel 11.5 (Geschilbeslechting) 
toegevoegd, met daarbij een bijlage die een voorbeeldreglement bevat 
 

1. Bevoegdheid geschillencommissie. 
Werkgevers zijn verplicht om een geschillencommissie in te stellen voor de behandeling van 
geschillen met betrekking tot de volgende drie onderwerpen:  

• de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem; 

• afspraken in het kader van een Van werk naar werk-traject;  

• de individuele toepassing van bepalingen in een sociaal plan of sociaal statuut.  
 
Onder de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem wordt verstaan de indeling 
van een medewerker in een functie en/of de waardering van de functie.  
Nu de behandeling van geschillen over een Van werk naar werk-traject bij de geschillencommissie 
is ondergebracht, komt artikel 9.14 in de tekst van de Cao Gemeenten 2020 te vervallen. 
Een uitspraak van de geschillencommissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies. 
 
De werkgever kan beslissen om de bevoegdheid van de geschillencommissie te verruimen met 
geschillen over andere onderwerpen.  
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2. Regionale geschillencommissie. 

Behalve door het instellen van een geschillencommissie binnen de eigen organisatie, kunnen 
werkgevers ook aan deze cao-verplichting voldoen door zich aan te sluiten bij een regionaal 
opererende geschillencommissie. Een regionale commissie wordt door een of meerdere 
werkgevers ingesteld. De ervaring leert dat – zeker bij organisaties bij wie moeilijk oplosbare 
rechtspositionele geschillen niet zo vaak voorkomen -  regionale samenwerking de kwaliteit van de 
geschilbeslechting ten goede komt. 
 

3. Ingangsdatum. 

Deze wijziging gaat in per 1 januari 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

J. Jongepier 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


