De Cao Gemeenten beschouwd
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Vanaf dat moment krijgt het overgrote deel van de ambtenaren te maken met
het civiele arbeidsrecht. De Wnra gaat uit van nieuwe cao’s, maar heeft desalniettemin
bepalingen die voorzien in de situatie dat een cao niet tijdig tot stand komt. De
noodzaak steeds meer gevoeld om tot een cao te komen voor de sectoren waar nu nog
een rechtspositieregeling geldt.
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Op 22 november 2018 presenteerden het College voor Arbeidszaken van de VNG en de
vakbonden het concept van de Cao Gemeenten. Uitgangspunt voor deze cao was een
technische een-op-een omzetting van de CAR/UWO in de Cao Gemeenten en dat de
rechten en plichten inhoudelijk niet zouden wijzigen. De Cao Gemeenten bevat dus
dezelfde bepalingen als de CAR/UWO, maar is aangepast aan het vanaf 1 januari 2020
geldende recht. In vergelijking met de CAR/UWO is het taalgebruik en de indeling van
de Cao gemoderniseerd. Ook wordt dubbeling met wet- en regelgeving zo veel mogelijk
voorkomen.
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De VNG bood haar leden de gelegenheid om op het concept te reageren. Uiteindelijk
hebben 275 gemeenten gereageerd op de ledenraadpleging. Inmiddels stemden 199
gemeenten in met het concept van de Cao Gemeenten en 76 gemeenten niet. Ook
hebben er 57 aangesloten organisaties gereageerd. 40 organisaties hebben een
positieve adviserende stem geven, en 17 organisaties hebben negatief geadviseerd. De
VNG en de vakbonden hebben de afspraken bekrachtigd. Dit betekent dat de nieuwe
Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020 zal gelden.

Onderhandelingen over enkele heikele punten
De inhoud van de cao kan nog wijzigen. Over verschillende heikele punten dient nog
onderhandeld te worden tussen de VNG en de vakbonden. Zo is er nog geen
overeenstemming bereikt over de onderwerpen loon, verlof en vitaliteit. Op 13 april
2019 werd duidelijk dat de onderhandelingen vooralsnog zijn vastgelopen.
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Sanne Dassen en Luc Janssen schreven voor TAR een beschouwing over de Cao
Gemeenten. In het artikel gaan zij in op de inhoud van de cao, maar ook komt aan bod
wat er (nog) niet is geregeld. In hun bijdrage voor TAR komen onder meer eenzijdige
functiewijzigingen, ontslag, lokale regelingen en lokaal overleg aan de orde.
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