Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)
Inleiding
De Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 mei
1984 (Staatsblad 1984 317). Het KB hield een wijziging in van het Algemeen Rijksambtenaren
Reglement (ARAR). In de artikelen 110b tot en met 118 wordt de AAC geregeld.
De AAC heeft tot taak te adviseren dan wel een bindende uitspraak te doen in geschillen die zich
ingevolge artikel 110c t/m 110f voordoen tussen de Centrales toegelaten tot de Sectorcommissie
Overleg Rijkspersoneel en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze taak
heeft de AAC eveneens in geschillen die zich voordoen tussen partijen die deel uit maken van het
departementaal overleg (artikel 113 t/m 117 ARAR).
Daarnaast is de AAC opgenomen in enkele andere regelingen, zoals de Regeling Georganiseerd
Overleg Burgerpersoneel Defensie en het Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie. De taak van
de AAC komt volgens deze regelingen overeen met de taak zoals deze in het ARAR is omschreven.
Samenstelling en ondersteuning van de Commissie
In 2018 was de Commissie als volgt samengesteld:
- de heer J.W. Remkes, lid, tevens voorzitter
- mevrouw mr. A.J. Swelheim (lid namens sector Rijk)
- de heer mr. P.L. de Vos (lid namens sector Rijk)
- mevrouw E. L. Snoeij (lid namens SCO Rijk))
- de heer drs. R.T.B. Visser (lid namens SCO Rijk)
Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door medewerkers van het Centrum
Arbeidsverhoudingen (CAOP). De secretaris van de commissie is mevrouw mr. J.C. Dekker. De heer
mr. dr. C.F. Sparrius fungeerde in het verslagjaar als plaatsvervangend secretaris van de commissie
en mevrouw I. Haagensen heeft de commissie administratief-juridisch ondersteund.
Aantal en onderwerp van de adviesaanvragen en arbitrale uitspraken
In het verslagjaar heeft de AAC één aanvraag voor arbitrage ter behandeling ontvangen en
afgehandeld.
Alle adviezen en de arbitrale uitspraken zijn in te zien op de website van de AAC:
http://www.adviesenarbitragecommissie.nl/adviezen
Analyse aantallen
Het aantal behandelde verzoeken om advies of arbitrage over de afgelopen jaren bezien geeft het
volgende beeld.

Een prognose voor het aantal in 2019 te behandelen geschillen is niet te geven, omdat het aantal
geschillen dat aan de AAC wordt voorgelegd, afhankelijk is van de resultaten van het overleg tussen
de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en de keuze van de deelnemers
aan dit overleg om geschillen die hierin rijzen voor te leggen aan de commissie of aan de rechter.

