
Reglement van de Advies en Arbitrage Commissie van de Raad voor het 
Overheidspersoneelsbeleid 
 

versie geldend vanaf 1 januari 2022 

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, bestaande uit partijen bij de Overeenkomst inzake de 

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid d.d. 1 januari 2022, hierna te noemen de Raad,  

besluit: 

Artikel 1  

1. Er is een Advies- en Arbitragecommissie Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (hierna AAC 

ROP), die tot taak heeft te adviseren dan wel een bindende uitspraak te doen in de geschillen 

die haar ingevolge de Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid 

worden voorgelegd. 

 

2. De AAC ROP is gevestigd te ’s-Gravenhage. Zij bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en 

vijf plaatsvervangende leden. Zij worden benoemd voor een tijdvak van ten hoogste vier jaar. 

Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. 

 

3. De Raad benoemt de voorzitter en diens plaatsvervanger op gezamenlijke voordracht van 

sectorwerkgevers en centrales verenigd in de Raad. Van de andere vier leden en hun 

plaatsvervangers benoemt de Raad:  

a. twee leden en hun plaatsvervangers op voordracht van sectorwerkgevers in de Raad, 

alsmede;  

b. twee leden en hun plaatsvervangers op voordracht van centrales in de Raad.  

4. Uitgesloten van het lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap zijn:  

a. personen die optreden als afgevaardigde namens een aangesloten organisatie in 

vergaderingen van de Raad;  

b. personen die bestuurslid zijn van, dan wel werkzaam zijn bij een centrale van verenigingen 

van ambtenaren of een daarbij aangesloten vereniging;  

c. personen die werkzaam zijn bij de departementen van algemeen bestuur en de daaronder 

ressorterende instellingen, diensten en bedrijven, wier onafhankelijkheid en onpartijdigheid op 

grond van hun dienstverband door de deelnemers aan het overleg onvoldoende wordt geacht; 

d. personen die bestuurslid zijn van, dan wel werkzaam zijn bij een sectorwerkgever zoals 

opgenomen in de Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. 

Deze personen zijn eveneens uitgesloten van het lidmaatschap of plaatsvervangend 

lidmaatschap gedurende de periode van twee jaar na beëindiging van het optreden als 

afgevaardigde onder a bedoeld, of het bestuurslidmaatschap onder b en d bedoeld, alsmede na 

beëindiging van de werkzaamheden bedoeld onder b, c en d.  

5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst in overeenstemming met de 

Raad en met de voorzitter van de AAC ROP een secretaris aan, die de AAC ROP bijstaat. 

 

6. De in het tweede lid genoemde personen ontvangen een vergoeding per vergadering conform 

het Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van vijf commissies1 en een vergoeding van 

                                                           
1 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2012, nr. 2012-
0000602646, houdende de vergoeding van de voorzitters en overige leden van vijf commissies (Staatscourant 
2012, nr. 23020). 



reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor de ambtenaren die op grond van een 

arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn. 

Artikel 2 

1. De AAC ROP treedt in geval van advies op in een samenstelling van drie leden, onder wie de 

voorzitter, een van de twee leden bedoeld in het derde lid onder a van het vorige artikel en een 

van de twee leden bedoeld in het derde lid onder b van dat artikel. Bij verhindering van een der 

leden treedt diens plaatsvervanger op.  

 

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

waarover door de AAC ROP reeds advies is uitgebracht, treedt voor een lid die bij het uitbrengen 

van dat advies betrokken was, diens plaatsvervanger op. 

 

3. De voorzitter draagt er zorg voor dat het advies of de uitspraak zo spoedig mogelijk wordt 

genomen doch uiterlijk binnen een termijn van zes weken, nadat het verzoek is ontvangen, aan 

de deelnemers aan het overleg ter kennis wordt gebracht. Van de termijn kan in overleg met 

partijen worden afgeweken. 

 

4. De AAC ROP stelt nadere regels vast met betrekking tot haar werkwijze.  

Artikel 3 

1. De AAC ROP besluit bij meerderheid van stemmen.  

 

2. Het advies of de uitspraak moet inhouden:  

a. de namen van de partijen die het advies of de arbitrale uitspraak hebben aangevraagd;  

b. een overzicht van de standpunten van alle partijen over het onderwerp en over de inhoud 

van het geschil;  

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

3. Het advies of de uitspraak wordt gedagtekend en door ieder der optredende leden van de AAC 

ROP ondertekend.  

Artikel 4 

1. De uitspraak van de Advies- en Arbitragecommissie heeft bindende kracht. 

 

2. Na ontvangst van het advies dan wel de bindende uitspraak wordt het overleg zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken voortgezet. 

  



Handtekeningenblad behorende bij het Reglement van de Advies en Arbitrage 

Commissie van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, geldend vanaf 1 

januari 2022.  

 

1. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierbij handelend als 

sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Rijk;  

 

namens deze, 

 

Plaats: Den Haag  datum: 1 februari 2022 

Naam: Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie 

Handtekening:  

 

 

 

2. de Staatssecretaris van Defensie, hierbij handelend als sectorwerkgever van het personeel 

dat werkzaam is in de sector Defensie;  

 

namens deze, 

 

Plaats: Den Haag  datum: 24 mei 2022 

Naam: mr. drs. C.A. van der Maat 

 

 

 

 

3. de Minister van Justitie en Veiligheid, hierbij handelend als sectorwerkgever van het 

personeel dat werkzaam is in de sector Politie;  

 

namens deze, 

 

Plaats: Den Haag   datum: 28 maart 2022 

 

Naam: M. Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s 

Handtekening:  

 

 

  



4. de Minister voor Rechtsbescherming, hierbij handelend als sectorwerkgever van het 

personeel dat werkzaam is in de sector Rechterlijke Macht;  

 

namens deze, 

 

Plaats: Den Haag   datum: 8 april 2022 

 

 

 

5. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hierbij handelend als sectorwerkgever 

van het personeel dat werkzaam is in de sector Gemeenten;  

                                                                                                                                                       

Plaats: Apeldoorn  datum: 22 december 2021 

Naam: A.J.M. Heerts 

Handtekening:  

 
 

 

6. het Interprovinciaal Overleg (IPO), hierbij handelend als sectorwerkgever van het personeel 

dat werkzaam is in de sector Provincies;  

                                                                                                                                                           

Plaats: Den Haag  datum: 31 december 2021 

Naam: J. Markink, voorzitter Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie 

Handtekening: 

 
  



7. de Vereniging Werken voor Waterschappen (VWVW), hierbij handelend als sectorwerkgever 

van het personeel dat werkzaam is in de sector Waterschappen;  

                                                                                                                                                            

Plaats: Middelburg  datum: 23 december 2021 

Naam: mr. drs. A.J.G. Poppelaars 

Handtekening: 

 

 
 

 

8. de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL), hierbij handelend als sectorwerkgever 

van het personeel dat werkzaam is in de sector Wetenschappelijk Onderwijs; 

 

Plaats: Den Haag  datum: 4 februari 2022 

Naam: Pieter Duisenberg 

Handtekening:  

 
 

 

9. de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), hierbij handelend als 

sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Onderzoekinstellingen;  

                                                                                                                                                       

Plaats: 's-Gravenhage  datum: 18 januari 2022 

Naam: mw. drs. E.M.D. van Erp 

Handtekening:  

 
 

 

10. de Vereniging Hogescholen, hierbij handelend als sectorwerkgever van het personeel dat 

werkzaam is in de sector Hoger Beroepsonderwijs;  

                                                                                                                                                                 

Plaats: Den Haag  datum: 17 januari 2022 

Naam: de heer M. Limmen, voorzitter 

Handtekening:  

 
 

 



11. de vereniging MBO Raad en de Stichting SBB, hierbij handelend als sectorwerkgever van 

het personeel dat werkzaam is in de sector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;  

                                                                                                                                                       

Plaats: Woerden  datum: 24 december 2021 

Naam: Adnan Tekin  

Handtekening:  

 

 

 

12. de vereniging PO-Raad, hierbij handelend als sectorwerkgever van het personeel dat 

werkzaam is in de sector Primair Onderwijs;  

                                                                                                                                                                

Plaats: Utrecht   datum: 24 december 2021 

Naam: Freddy Weima  

Handtekening:  

 
 

 

13. de vereniging VO-raad, hierbij handelend als sectorwerkgever van het personeel dat 

werkzaam is in de sector Voortgezet Onderwijs;  

                                                                                                                                                          

Plaats: Utrecht   datum: 22 december 2021 

Naam: H.A.J. van Asseldonk, voorzitter 

Handtekening: 

 
 

 

14. de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), hierbij handelend als 

sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Academische Ziekenhuizen;                          

Plaats: Utrecht   datum: 13-1-2022 

Naam: mw. prof. dr. M.M.E. Schneider 

Handtekening: 

 

  



en de centrales van overheidspersoneel, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Wet 

Privatisering ABP, te weten: 

 

1. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP FNV);  

                                                                                                                                                        

Plaats: Utrecht   datum: 23-12-2021 

Naam: Bas van Weegberg 

Handtekening:  

 
 

 

2. de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);  

                                                                                                                                                       

Plaats: Utrecht   datum: 29 april 2022 

Naam: Daniëlle Woestenberg 

Handtekening: 

 
 

 

3. het Ambtenarencentrum (AC);  

                                                                                                                                                      

Plaats: Den Haag  datum: 22 december 2021 

 

Naam: J.J.C. Debie 

Handtekening:  

 
 

 

4. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven 

en Instellingen (CMHF).  

                                                                                                                                                         

Plaats: Etten-Leur  datum: 13 januari 2022 

Naam: dhr. M.E.M. de Natris 

Handtekening: 
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