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Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) in werking.
De inwerkingtreding van de Wnra betekent dat veel afspraken opnieuw moeten worden vastgelegd,
waaronder de arbeidsvoorwaardenregeling. Op 1 januari 2020 vervalt de huidige sectorale
arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO. In plaats daarvan komt een nieuwe Cao Gemeenten. De
BWB wil ook over een landelijke cao beschikken op deze datum en daarom is aansluiting bij de
VNG noodzakelijk.
Voorstel
1. De aansluitovereenkomst met de VNG te ondertekenen. Hiermee verplicht de BWB zich de
Cao Gemeenten te volgen.
2. De gemeentebestuurders te verzoeken om aan de VNG een oplossing voor het
lidmaatschap te vragen, zodat de bepalingen van ¾-dwingend recht toegepast kunnen
worden.
Argumenten
1.1 Andere arbeidsvoorwaarden veroorzaken mogelijk extra onkosten, onrust en mogelijk geen cao
Bij de oprichting van de BWB is een vergelijking gemaakt tussen de twee
arbeidsvoorwaardenregelingen: gemeente en waterschap. In 2011 is om moverende redenen
gekozen de CAR-UWO te volgen.
Het omzetten van de huidige arbeidsvoorwaarden naar de Cao Waterschappen heeft niet de
voorkeur. Dan is een pakketvergelijking nodig inclusief de doorrekening van de verschillen op
individueel niveau. Vervolgens is overeenstemming vereist met de lokale vakbonden over de
omzetting. Dit kan leiden tot afkoop of compensatie van arbeidsvoorwaarden, er kan onrust onder
medewerkers ontstaan en er is een kans dat op 1 januari 2020 geen cao gevolgd kan worden als er
geen overeenstemming wordt bereikt.
Om de veranderingen tot een minimum te beperken voor zowel werkgever (kosten) als werknemers
(zekerheid) wordt vanaf 1 januari 2020 de Cao Gemeenten gevolgd.
1.2 Huidige aansluitovereenkomst is op 1 januari 2020 niet langer geldig
De BWB is geen gemeente en kan daardoor geen lid worden van de VNG. De BWB heeft in 2011
een aansluitingsovereenkomst getekend. Voor 1 januari 2020 moet een nieuwe
aansluitovereenkomst getekend worden vanwege de Wnra. Deze kan niet automatisch omgezet
worden geeft de VNG aan.
Vanaf 1 januari 2020 biedt de VNG alle overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de
CAR-UWO toepassen, de mogelijkheid een aansluitingsovereenkomst met de VNG te sluiten.
Hiermee verplicht de werkgever zich om de Cao Gemeente toe te passen. Op deze manier beschikt

de BWB op 1 januari 2020 over een cao die toegepast kan worden. Dit geldt echter niet voor de
bepalingen van ¾-dwingend recht. Zie 2.1.
2.1 Door lidmaatschap kan een GR wel gebruik maken van ¾-dwingend recht
De Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten regelt de rechtsgevolgen van cao’s die worden
afgesproken tussen werkgevers en verenigingen van werknemers. Gemeenten zijn op grond van
hun lidmaatschap aan de cao gebonden. Overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, volgen de
cao. Dit betekent dat bepalingen vanuit ¾-dwingend recht niet toegepast mogen worden. Dit
betekent dat extra kosten kunnen ontstaan voor de BWB.
Hieronder staan voorbeelden uitgewerkt van ¾-dwingend recht zoals nu bekend zijn vanuit de
concept cao-tekst en waar wij geen beroep op kunnen doen indien er geen lidmaatschap is voor de
werkgever.
 Tijdelijke ontslagcommissie in de cao. De VNG stelt een tijdelijke ontslagcommissie in. Deze
commissie toetst bij gemeenten reorganisatieontslagen. De BWB moet dergelijke
ontslagvormen voorleggen aan het UWV en mogen geen gebruik maken van dergelijke
commissie.
 Transitievergoeding. De VNG en de vakbonden hebben de intentie om ervoor te zorgen dat
geen stapeling ontstaat van de werk-naar-werk afspraak en de transitievergoeding. Het
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) maakt een dergelijke bepaling mogelijk via driekwart dwingend
recht. Bij de BWB kan wel een stapeling van kosten optreden.
 Doorbetalen kortdurend zorgverlof. In de cao Gemeenten is dit via driekwart dwingend recht op
50% bepaald. Deze benadeling mag door de BWB niet toegepast worden. Voor de BWB geldt
een doorbetaling aan de medewerker van 70% van het salaris.
Kanttekeningen
2.1 De VNG verwijst naar gemeentebestuurders over niet lid kunnen worden door een GR
De Unie van Waterschappen heeft het mogelijk gemaakt voor gemeenschappelijke regelingen om
lid te worden van de werkgeversorganisatie. Hierdoor zijn alle bepalingen vanuit de cao van
toepassing.
Een zelfde verzoek voor lidmaatschap is voorgelegd aan de VNG. De VNG geeft het volgende
antwoord: “dat de VNG een vereniging van gemeente is en dat ook moet blijven. De bestuurders
van gemeenten die ook in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen zitten, worden
geacht bij hun stemgedrag binnen de verenging zich mede te laten leiden door de belangen van
deze GR-en.”
Bij het stemmen van de leden in 2017 waren de gevolgen misschien niet volledig zichtbaar van het
verschil tussen aansluiten of lidmaatschap. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en
werkgelegenheid W. Koolmees in december 2018 in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals
bevestigt dat bij het vrijwillig volgen van een cao geen gebruik gemaakt kan worden van de
overeengekomen afwijkingen van ¾-dwingend recht.
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Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant,
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
 de beraadslagingen op voornoemde datum;

Gelet op:
Artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant,
besluiten:
1. de aansluitovereenkomst met de VNG te ondertekenen. Hiermee verplicht de BWB zich de
Cao Gemeenten te volgen;
2. de gemeentebestuurders te verzoeken om aan de VNG een oplossing voor het
lidmaatschap te vragen, zodat de bepalingen van ¾-dwingend recht toegepast kunnen
worden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2019.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

Drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

