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Kennisbijeenkomst Cao Gemeenten 
Capra Advocaten 

Utrecht, 14 februari 2019

mr. drs. M.P. (Marien) Korevaar | m.korevaar@capra.nl | 06 18 50 10 52

mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten | j.frederix@capra.nl | 06-18 50 10 69
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Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Programma: 

- Inleiding WNRA

- Introductie concept cao gemeenten

- Lokaal overleg

- Rechtsbescherming medewerkers

- Tijdelijke ontslagcommissie

- Openstaande punten (looptijd en salaris)

- Wat de cao niet gehaald heeft…

- Vraagpunten cao 

- Toepasselijkheid cao 

- Samenvatting

- Afsluiting 
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Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Aanstelling → arbeidsovereenkomst 

Arbeidsvoorwaardenregeling → cao

Publiekrecht → privaatrecht 

Algemene wet bestuursrecht → BW en Rechtsvordering 

Bestuursrechter → (UWV), kantonrechter, Hof, HR

Let op: Ambtenarenstatus (en –wet) blijft bestaan! 
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Invoering & overgangsrecht

• Inwerkingtreding (beoogd) 1 januari 2020

• Artikel 14 WNRA: overgang zittend personeel met behoud van rechten & plichten “van rechtswege”

• Artikel 17 WNRA: CAR/UWO vervalt zodra gemeente “partij” is bij cao

• Vervallen ook lokale regelingen? 

• Mogelijk niet → zie passage “Voor zover” uit art. 17, lid 3
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Cao gemeenten

• Concepttekst 22 november 2018

• Ledenraadpleging (dit was tot en met 1 februari 2019)

• Gemeenten konden “voor” of “tegen” stemmen 

– → digitaal reactieformulier bij gemeentesecretaris 

– Wat is er gestemd ?

• Organisaties met aansluitingsovereenkomst hebben “adviserende stem”

• 14 februari 2019 (vandaag !): bestuursbesluit VNG over bekrachtiging cao-akkoord

• Uiteraard is instemming vakbonden ook vereist 
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Uitgangspunten Cao Gemeenten 

(ledenbrief 22 november 2018)

• Verval onderscheid CAR en UWO → Cao Gemeenten geldt sector-breed

• Uitzonderingen gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag & Utrecht 

→ bijlage 3 

“De Cao Gemeenten kent dezelfde bepalingen als de CAR/UWO, maar is aangepast aan het vanaf 1 januari 2020 

geldende recht (Burgerlijk Wetboek en Wet cao) en gemoderniseerd qua indeling en taal.”

“De VNG vindt dat de set afspraken die er nu ligt een optimaal evenwicht is tussen de wensen van de VNG en de 

wensen van de vakbonden.”

“De tekst voor deze cao is aanzienlijk verbeterd in omvang, in toegankelijkheid en overzichtelijkheid.”
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Uitgangspunten “één-op-één omzetting” CAR/UWO 

in Cao Gemeenten

1. genormaliseerde Cao Gemeenten past binnen de straks geldende wet- en regelgeving 

2. de bestaande rechten en plichten wijzigen inhoudelijk niet (één-op-één omzetting)

3. de genormaliseerde Cao Gemeenten herhaalt geen geldende wet- en regelgeving 

4. de tekst is modern, begrijpelijk en herkenbaar 

5. de toelichting op de CAR/UWO is door eenvoudig leesbare teksten niet meer noodzakelijk 

6. wijzigingen zijn herleidbaar en te raadplegen in de transponeringstabel
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GO komt te vervallen → 

lokaal overleg vakbonden (hoofdstuk 12)

Onderwerpen waarover overeenstemming moet worden bereikt:

1. de conversietabel bij functiewaardering;

2. uitloopschaal;

3. een inconveniëntentoelage; 

4. de reis- en verblijfkostenregeling; 

5. een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer; 

6. bronnen IKB;

7. doelen IKB;  

8. bovenwettelijk vakantieverlof, en 

9. aanvullende afspraken over het van-werk-naar-werk traject;

10. sociaal Statuut en (optioneel) Sociaal Plan. 

Werkwijze lokaal overleg → reglement (zie voorbeeldreglement cao, bijlage 2)  



10

GO komt te vervallen → lokaal overleg vakbonden 

(hoofdstuk 12) (vervolg)

Afspraken over regelingen in het lokaal overleg vormen één geheel met cao, waardoor het niet nodig is deze bij ministerie 
SZW aan te melden als cao

(afspraak wordt nog “juridisch getoetst”)

En andere aangelegenheden? 

- Uitbreiding lokaal overleg (optioneel), of

- zonder vakbonden, maar met de OR indien dat uit de WOR volgt 

Citaat ledenbrief: 

“De ruimte om afspraken te maken met de ondernemingsraad wordt vergroot.”
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Reorganiseren: sociaal plan? 

12.2, lid 4

De werkgever kan in een sociaal statuut kaders vaststellen

a. hoe de personele gevolgen van een belangrijke wijziging in de organisatie worden opgevangen; en

b. over het nader overleg met de vakbonden en het betrekken van de werknemers bij de verandering

12.2, lid 6

Als de werkgever en de vakbonden het eens zijn dat de organisatiewijziging zodanig ingrijpende personele 

gevolgen met zich meebrengt dat hierover (aanvullende) afspraken moeten worden gemaakt, stelt de 

werkgever een sociaal plan op.

Onder ingrijpende personele gevolgen wordt in elk geval verstaan situaties waarin sprake is van mogelijk 

ontslag, uitplaatsing bij privatisering of verzelfstandiging, en overplaatsing naar andere publiekrechtelijke 

organisaties.
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Rechtsbescherming werknemers

• Verval bezwaarmogelijkheid & Awb-commissie

• Geen algemene geschillenregeling & -commissie in cao (zoals in sector Rijk), behalve voor: 

- Van-werk-naar-werk-commissie (art. 9.14) (let op: bindend advies!)

- Functiewaardering  (volgt voor 1 april 2019) 

- Individuele toepassing sociaal statuut of sociaal plan (volgt voor 

1 april 2019)

“Medewerkers kunnen bij een geschil direct naar de kantonrechter.” 

Gang naar rechter moet voorkomen worden in “prejudiciële fase…”

* Mogelijkheid sectorale interpretatiecommissie wordt onderzocht 

* Cao-partijen bekijken of gevolgen verval mogelijkheid bezwaar tegen negatieve beoordeling met cao-afspraak

moeten worden ondervangen.
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Tijdelijke ontslagcommissie (bedrijfseconomische gronden)

• Landelijke ontslagcommissie (maar eigen commissie mag ook) → i.p.v. UWV

• Voor ambtenaren die voor 1 januari 2020 boventallig worden op basis van ambtelijke afvloeiingsregels

• Voor alle andere bedrijfseconomische ontslagen tot 

1 januari 2024 → sectorale ontslagregels die in de plaats komen van Ontslagregeling UWV 

Vraag: zijn (alle) werknemers na 1 januari 2020 aan cao-ontslagcommissie gebonden? 
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Openstaande punten: looptijd en salarisverhoging

• Geen akkoord hierover, dan geldt Cao Gemeenten van 31 december 2019 tot en met 8 januari 2020

• Doel: “borgen” dat CAR/UWO komt te vervallen (art. 17, lid 3 WNRA)
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Wat er niet in de cao staat …

- Aanstelling in algemene dienst (art. 2:1A CAR/UWO) 

- Overplaatsingsbepaling (art. 2:1B CAR/UWO)

- Waarom geen eenzijdig wijzigingsbeding?

- Eenzijdige overplaatsing / functiewijziging toch nog mogelijk?

- Ontslaghoofdstuk (H8) 

- Plichtsverzuim & disciplinaire maatregelen (H16) (reden: “Loga-besluit...”)

o Wat in geval van ambtelijk wangedrag? 

o Had hoofdstuk over disciplinaire sancties wel gekund? 

o Zeker: CAO Voortgezet Onderwijs, CAO UMC, CAO SW…

o Op lokaal niveau iets regelen → lokale regeling, integriteitsbeleid of personeelshandboek?



16

Wat er niet in de cao staat …

- Passende regeling bij verstoorde verhoudingen / andere gronden

- Geen bovenwettelijke uitkering bij verstoorde verhoudingen of “andere gronden” (en de “cumulatiegrond” 

van het wetsvoorstel WAB?) 

o voorbeeld: minnelijke regeling gemeentesecretaris & de WNT

o verschil ontslag wegens disfunctioneren: 

▪ WW + reparatie-uitkering

▪ Aanvullende uitkering en (soms) na-wettelijke uitkering 

▪ Re-integratiefase van maximaal 12 maanden

▪ Re-integratiebudget à € 7.500,--

▪ Transitievergoeding?   
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Vraagpunten cao gemeenten

- Derde ziektejaar niet voor 35%-minners? 

– (art. 7.5, lid 1 cao gemeenten) 

- Opzegtermijn bij ontslag wegens disfunctioneren = vertaald naar verlengde opzegtermijn

o Hoe verhoudt dat zich tot de regel dat ontbinding alleen zal volgen als herplaatsing niet mogelijk is of 

niet in de rede ligt (art. 7:669, lid 3 BW)?  

o Consequentie: 2 x herplaatsingsonderzoek?

o Verrekening re-integratiebudget en transitievergoeding? 
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Toepasselijkheid cao

“Op dit moment hebben uitwerkingen van de CAR-UWO in lokale rechtspositieregelingen pas rechtskracht

nadat het college deze heeft vastgesteld. In het cao-recht is dat geen voorwaarde.”

Wat is wel een voorwaarde? → binding werknemerszijde. Hoe?

1. Lid cao-vakbond

2. Incorporatiebeding

→ nieuwe medewerkers / zittend personeel 

3. Algemeen verbindend verklaring 

4. Art. 14-werknemers 

→ wg gehouden tot toepassing cao, wn niet gehouden tot aanvaarding 

Conclusie: 

niet-vakbondsleden zonder incorporatiebeding niet gebonden aan cao, tenzij door AVV-besluit. Is dat laatste 

toch het overwegen waard?
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Toepasselijkheid cao

In wat voor gevallen zou werknemer toepassing cao bijvoorbeeld kunnen weigeren?

- Verrekening transitievergoeding met VWNW-traject

- Toepasselijkheid sectorale afvloeiingsregels en cao-ontslagcommissie 
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Wensenlijstje / kanttekeningen cao gemeenten 

- vertalen overplaatsingsartikel (art. 2:1B CAR/UWO) naar eenzijdig wijzigingsbeding?

- opnemen hoofdstuk over plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen?

- rechtsbescherming werknemer upgraden? 

- herformuleren bepalingen over sociaal statuut en sociaal plan (H 12 cao gemeenten)? 

- duidelijkheid over derde ziektejaar 35%-minners? 

- voorkomen dubbeling transitievergoeding VWWN-traject / bovenwettelijke uitkering, re-integratiefase & re-

integratiebudget

- heroverwegen standpunt (geen) algemeen verbindend verklaring? 

- toch bovenwettelijke uitkering bij verstoorde verhoudingen en andere gronden? 
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Reactie VNG 

Uiterlijk op 1 februari 2019  → “voor” of “tegen”

Of, in de woorden van de VNG: 

“Het is nu aan de leden om uit te spreken of de VNG de juiste keuzes heeft gemaakt.”



22

Aanvullende informatie vanuit de VNG

• Afwegingskader arbeidsovereenkomst zittende medewerkers

- “het overgangsrecht regelt dat de op dat moment geldende cao van toepassing is.”

- “de Wnra kent geen overgangsrecht voor de bestaande ‘eigen’ regelingen en afspraken.”

- “zonder eenzijdig wijzigingsbeding (…) alleen wijziging met instemming.”

Is dat zo? 

• Model arbeidsovereenkomst

- 1 op 1 overnemen niet aan te bevelen
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Capra Academie

Inleiding Arbeidsrecht voor overheidswerkgevers (25 april 2019)

Eerste kennismaking met het arbeidsrecht

Leergang Arbeidsrecht (verschillende data en locaties) 

In 3 dagen volledig op de hoogte van het arbeidsrecht

In company is ook mogelijk

Meer informatie: www.capra.nl

http://www.capra.nl
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Afsluiting kennisbijeenkomst

Vragen?

m.korevaar@capra.nl | 06-48 17 89 37

j.frederix@capra.nl | 06-18 50 10 69

Dank voor uw aandacht! 
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