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IN NMM DES KONINGS 

beschikking 

RECHTBANK DEN HAAG 

Team kanton Den Haag 

Rolnr: 3133773 I 14-50356 

I september 20 I4 

Beschikking ex artike1271id 4 WOR in de zaak van: 

het openbaar lichaam Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, 
gevestigd te Den Haag, 
verzoeker, verder "A val ex", 
gemachtigde: mr. J.H.M. Wesseling, 

tegen 

de ondernemingsraad van Avalex, 
gevestigd te Den Haag, 
verweerder, verder "de Ondernemingsraad", 
gemachtigde: mr. S.F.H. Jellinghaus. 

De procedure 

Team Kanton 
Den Hs88 

I. De kantonrechter heeft kennis genomen van het verzoekschrift, het verweerschrift en de 
in het geding gebrachte producties en de pleitaantekeningen van mr. Wesseling. Op 18 
augustus 2014 is de mondelinge behandeling gehouden, waarvan aantekeningen zijn 
gemaakt, die zich in het griffiedossier bevinden. Uiteindelijk is uitspraak bepaald op heden. 

De feiten 

2. Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Wassenaar, Rijswijk en Midden
Delfland. Het bedrijf heeft als doe! het verzamelen en verwerken van afvalstromen en voert 
daarbij onder meer de volgende taken uit: de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, 
groente, fruit en tuinafval, papier, glas, textiel en een restfractie, alsmede kantoor, winkel, 
en dienstenafval en klein chemisch afval, het beheer en de exploitatie van vijf 
afvalbrengstations in de regia en voertuigonderhoud en beheer. 

2a. Avalex heeft de juridische vorm van een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regeling Avalex bestaat sedert 
20 II en is een samenwerkingsverband van de zes hiervoor genoemde gemeenten. Bij 
Avalex zijn circa 2IO werknemers werkzaam. De rechtspositie van de werknemers is 
geregeld conform het bepaalde in de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CARIUWO) zoals die door het 
college van burgemeester en wethouders van Rijswijk wordt vastgesteld. Waar nodig wordt 
de CARIUWO aangevuld door nadere regelingen van de zijde van het bestuur van Avalex. 

2b. Avalex heeft een ondernemingsraad. Bestuurder in de zin van de Wet op de 
ondernemingsraden(WOR), is de beer J. Kuin, directeur van Avalex. 
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2c. De vijf afvalbrengstations van Avalex zijn zes dagen per week- maandag tot en met 
zaterdag- geopend. De bedrijfsvoering van A val ex is gebaseerd op een vijfdaagse 
werkweek. 
Avalex maakte over 2013 een verlies van meer dan € 3.000.000,=. Over 2014 is wederom 
een verlies van miljoenen begroot, maar tot op dit moment zijn de resultaten beter dan 
begroot, zij het nag verliesgevend. 
Zo'n 10 maal per jaar zijn er zaterdags uitzendkrachten nodig, omdat er onvoldoende 
vrijwilligers kunnen worden ingezet. 
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2d. De ondernemer l1eeft bij briefvan 11 december 2013 aan de Ondernemingsraad verzocht 
om instemming als vereist ex artikel27 WOR voor het door hem voorgenomen besluit tot: 

a. invoering van een zesdaagse werkweek bij de afdeling Uitvoering per 1 april 20 14; 
b. vaststelling van een afbouwregeling om de financiele consequenties voor 

medewerkers op te vangen; 
c. uitvoering van een (voorgesteld) communicatietr~ect. 

2e. Bij brief van 19 maart 2014 heeft de Ondernemingsraad Iaten weten niet in te stemmen 
voornoemd voorstel. 

Het verzoek 

3. Avalex legt de navolgende gronden aan haar verzoek ten grondslag. Avalex wenst de 
bedrijfsvoering afte stemmen op de zesdaagse openstelling. Nu client de personele bezetting 
op zaterdag ad hoc te geschieden op vrijwillige basis. Dit leidt met name in de 
vakantieperioden tot op het laatste moment afzeggen van werknemers en daarmee tot de 
noodzaak van het inzetten van uitzendkrachten. Bovendien krijgen de op zaterdag werkzame 
werknemers een overwerkvergoeding van 175% van het normale loon. Dat is een dure 
kostenpost voor Avalex. Avalex wenst daarom te komen tot een zesdaagse werkweek, 
waarbij per werknemer 36 uur gewerkt wordt. Wie op zaterdag wordt ingeroosterd krijgt de 
week daarop zaterdag vrij en een vrije andere dag, op zodanige wijze dat de ene week 40 
uur wordt gewerkt en de andere week 32 uur. Voor het werken op zaterdag betaalt Avalex 
dan een onregelmatigheidstoeslag van 140% van het normale loon, die in tegenstelling tot 
de overwerkvergoeding meetelt voor de vakantiedagen- en pensioenopbouw en 
eindejaaruitkering. Een dergelijke gestructureerde inzet van person eel over 6 dagen per 
week is binnen de afvalinzamelingmarkt volstrekt normaal. Hier zij bijvoorbeeld verwezen 
naar het bepaalde in de CAO Afval & Milieu Services 2013-2014. 

3a. Het huidige systeem leidt er bovendien toe dat een ongeveer een kwart van de mensen 
elke zaterdag overwerkt en op een ongezonde wijze afhankelijk wordt van het extra 
inkomen. Bovendien is het zo vee] overwerken niet gezond voor de medewerkers en client 
het relatief zware werk beter over de medewerkers verdeeld te worden. 
Ruim 40% van de betrokken medewerkers kiest er voor iedere tweede zaterdag over te 
werken en slechts een derde dee[ van de bij het voorstel betrokken medewerkers werkt niet 
op de zaterdag. Aileen voor de laatste groep is er derhalve sprake van nadeel door de 
verplichte inroostering om de week op zaterdag als gevolg van het voorstel. 

3b. Avalex is op dit moment zwaar verliesgevend en het plan is om in 2017 weer 
kostendekkend te kunnen opereren. Als er niet op de kosten bespaard wordt kan deze 
doelstelling niet gehaald worden en dreigt het voortbestaan van de gemeenschappelijke 
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regeling in gevaar te komen. Gemeenten zullen die dan te duur vinden en hun afvallaten 
ophalen door commerciele afvalophalers, die goedkoper zijn. 
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3c. De afbouwregeling gedurende 3 jaar is bedoeld om de effecten voor de medewerkers die 
nu elke zaterdag een toeslag ontvangen van 75% op hun dagloon en straks slechts om de 
week een onregelmatigheidstoeslag van 40% ontvangen enigszins te compenseren. Na die 
drie jaar Ievert het voorstel A val ex een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 130.000.=. 

Hetverweer 

4. Hiertegen heeft de Ondememingsraad het navolgende aangevoerd. Tot nog toe werd er op 
zaterdag op vrijwillige basis gewerkt, dat wordt in het voorstel echter verplicht werken op 
zaterdag. Bovendien konden de medewerkers, die een 40-urige werkweek hebben, maar 
slechts 36 uur hoeven te werken per week, tot nog toe zelfhun ADV-dagen bepalen die zij 
opbouwden als gevolg hiervan, terwijl zij in het voorstel voor 36 uur worden ingeroosterd 
en daarmee geen ADV meer opbouwen en dus minder zelf kunnen bepalen, wanneer zij een 
vrije dag opnemen. 

4a. De kostenbesparing is gezien de jaaromzet van circa 35 miljoen euro minimaal. Avalex 
heeft bovendien ditjaar ongeveer voor 500.000 euro beter gedraaid dan begroot. Er zijn 
bovendien andere methoden om een kostenbesparing te bereiken, zoals het niet verstrekken 
van een overwerktoeslag aan nieuwe medewerkers. Alternatieven zijn niet onderzocht. De 
driejarige compensatieregeling is te kort. 

4b. Het is onjuist om Avalex te vergelijken met de private sector. Eenjaarrooster kan ook 
met vrijwilligers worden opgesteld. Bovendien zijn in de cao Gemeenten 2011-2012 
afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling. 
Daarmee is beoogd meer rekening te houden met de prive-wensen van de medewerkers qua 
werktijden. Het voorstel van Avalex is hiermee in strijd. 

4c. De inzet van uitzendkrachten is maar beperkt. In het algemeen Ievert het inroosteren op 
de zaterdag van medewerkers weinig problemen op. De werkdruk gaat echter omhoog met 
aUe negatieve gevolgen van dien. Voorts laat het voorstel vee! onduidelijk, hoe zullen de 
roosters er precies gaan uitzien, hoe zal de vervanging worden geregeld van medewerkers 
die niet op zaterdag kunnen werken. Aileen daarom al kan het niet worden goedgekeurd. 

Beoordeling 

5. De verweren die de Ondememingsraad tegen het verzoek om toestemming te verlenen 
voor het voorgenomen besluit zijn zeker niet allemaal zonder grand. Met name het verlies 
aan vrijheid op de zaterdagen maakt het niet verlenen van toestemming door de 
Ondernemingsraad niet onredelijk, maar in dit geval voert Avalex zwaarwegende 
bedrijfsorganisatorische, maar vooral zwaarwegende bedrijfseconomische en bovendien 
bedrijfssociale redenen aan. Zo is de wens om oak de zaterdagen te beschouwen als 
onderdeel van de normale bedrijfsvoering en niet Ianger afhankelijk te zijn van de 
vrijwilligheid van de medewerkers met aile nadelen gedurende vakantieperiodes een 
zwaarwichtig bedrijfsorganisatorisch belang. Dat men ook op zaterdagen op professionele 
wijze het bedrijfwil organiseren is een duidelijk belang. Dater met vrijwilligers een 
jaarrooster valt op te steilen magjuist zijn, maar daarmee ondervangje niet dat 
medewerkers in de vakantieperioden gerechtigd zijn zich afte melden. 
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Sa. Doch veel zwaarder weegt dat er evident bezuinigd moet worden door A val ex nu zij een 
fors jaarlijks verlies maakt en een voor de hand liggende besparing kan worden gevonden in 
de hoge overwerkvergoedingen en kosten van uitzendkrachten. Een besparing van € 
130.000,= per jaar is niet te gering om van belang te zijn. Het beter draaien dan begroot in 
2014 betekent nog niet dater weer winst gemaakt wordt. 
Dater andere methoden zijn om kosten te besparen is onvoldoende gebleken, temeer nu 
A val ex duidelijk heeft gemaakt dater nauwelijks in de komende jaren nieuwe werknemers 
voor de afdeling Uitvoering zullen worden aangenomen, zodat het niet uitbetalen van de 
overwerktoeslag aan nieuwe medewerkers geen soelaas zal bieden en bovendien een 
ongewenste tweedeling onder het personeel zou veroorzaken. 

Sb. Nu daarnaast nog een zware grand aangevoerd wordt op bedrijfssociaal terrein, te weten 
het evenwichtiger verdelen van zwaar werk en het niet Ianger afhankelijk willen Iaten 
worden met betrekking tot een aantal medewerkers van het wekelijkse overwerk, is er 
voldoende aanleiding om de gevraagde toestemming voor het voorgenomen besluit van 
Avalex te verlenen. 

Sc. Zulks klemt temeer nu onduidelijk is waarom de driejarige compensatieregeling te kart 
is; bedacht client te worden dat het overwerken bij Avalex maar 3 jaren heeft geduurd. 
Dat de werkdruk omhoog gaat is eveneens onvoldoende onderbouwd en niet goed 
begrijpelijk nu hetzelfde werk door evenveel medewerkers in het voorgenomen voorstel zal 
worden verricht. Bovendien doen deze weren niet af aan de zwaarwegende bedrijf 
gerelateerde redenen voor het voorstel van A val ex. 

Beslissing 

de kantonrechter, 

verleent toestemming aan A val ex voor het door hem voorgenomen besluit zoals hierboven 
verwoord onder 2d. 

Deze beschikking is gewezen door mr. R.J. ter Kuile, kantonrechter, en uitgesproken ter 
open bare terechtzitting van I september 2014 in tegenwoordigheid van de griffier. 

Voor grosse 
Afgegeven aan en 

ten verzoeke ~an de .. 
'· nde partiJ 

nk Den 


