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Geachte heer/mevrouw,

Uw organisatie heeft op dit moment een aanslurtingsovereenkomst met de VNG. Met deze

aansluitingsovereenkomst verplicht u zich de CAR-UWO toe te passen op uw personeel. Op 1

januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dan vervalt

de CAR-UWO en komt in plaats daarvan de Cao Gemeenten. De Cao Gemeenten geldt voor
gemeenten en geldt niet zonder meer voor organisaties die wel onderdeel van de sector maar niet

een gemeente zijn (vanaf nu: niet-gemeente).

Met het vervallen van de CAR-UWO vervalt ook de grondslag van uw huidige

aansluitingsovereenkomst. Wat dit voor u betekent, leest u hieronder.

1. Huidige aansluitingsovereenkomst
De VNG zegt de aansluitingsovereenkomst voor de CAR-UWO hierbij oþi'Da""
aansluitingsovereenkomst vervalt per 31 december 2019.

2. Eventuele nieuwe aansluitingsovereenkomst vanaf 1 januari 2020
Mogelijk heeft u reeds een nieuwe aansluitingsovereenkomst met de VNG voor aansluiting bij de

Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020. De VNG zal ook deze nieuwe aansluitingsovereenkomst
opzeggen. U krijgt daarover een aparte brief.

3. Nieuwewerkgeversvereniging
De VNG zegt ook de nieuwe aansluitingsovereenkomsten voor de Cao Gemeenten op, omdat de

VNG onlangs heeft besloten om een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten te laten oprichten
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Dit doen wij omdat binding via lidmaatschap van een werkgeversvereniging juridisch meer

zekerheid biedt dan een vrijwillige aansluiting, en niet-gemeenten geen lid van de VNG kunnen

worden.

Doelgroep van deze werkgeversvereniging is dezelfde doelgroep als die voor de aansluitingen:

organisaties in het gemeentelijk domein die geen lid kunnen worden van de VNG maar wel dezelfde

arbeidsvoorwaarden als in de Cao Gemeenten willen toepassen. Deze werkgeversvereniging voor

niet-gemeenten zal met de vakbonden een cao vaststellen met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de

Cao Gemeenten. Deze cao zal de leden van deze werkgeversvereniging direct binden' Meer

informatie vindt u in onze ledenbrief van 21 mei 2019'

Zodrade werkgeversvereniging is opgericht en organisaties zich als lid kunnen aanmelden, zullen

wiju dat melden.

Samenvatting
1. Uw huidige aansluitingsovereenkomst voor het verplicht toepassen van de CAR-UWO

eindigt per 31 december 2019. U hoeft daarvoor verder geen stappen te ondernemen.

2. Als u reeds een nieuwe aansluitingsovereenkomst heeft afgesloten voor het toepassen

van de Cao Gemeenten, krijgt u daarover nog een aparte opzeggingsbrief.

3. Op het moment dat u zich als lid kunt opgeven voor de werkgeversvereniging voor niet-

gemeenten, ontvangt u daarover bericht van ons'

Ledenbrief 21 mei 2019

Ledenbrief werkgeversvereniqinq voor niet-gemeenten

Vragen?
Vragen kunt u stellen bij het Klantcontactcentrum van de VNG. Telefoon: 070-373 8393 (op

werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). E-mail: info@vng.nl'

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nedprla

J. Kriens

Algemeen directeur
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