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Aansluiting CAO Gemeenten

Geachte heer/mevrouw,

Uw organisatie heeft een aansluitingsovereenkomst met de VNG die op 1 januari 2020 ingaat. Met

deze aansluitingsovereenkomst verplicht u z¡ch om vanaf 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe te

passen op uw personeel. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

(Wnra) in werking, en vervalt de CAR-UWO en komt in plaats daarvan de Cao Gemeenten.

ln voorbereiding op het in werking treden van de Wnra wilde de VNG aanvankelijk met

aansluitingen werken, net als nu. Onlangs echter heeft de VNG besloten om voor de volgers van de

Cao Gemeenten niet langer te werken met een aansluitingsovereenkomst. ln plaats daarvan zal er

voor volgers een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden opgericht. Wat dit voor uw

organisatie betekent, leest u hieronder.

1. De aansluitingsovereenkomst vanaf 1 januari 2020
De VNG zegt de overeenkomst hierbij voorwaardelijk op. De VNG zegt nu op vanwege de

opzegtermijn van zes maanden. De opzegging is voorwaardelijk zodat de

aansluitingsovereenkomst in stand kan blijven als dat nodig blijkt te zijn. Als het niet lukt om tijdig

een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten op te richten, blijft de aansluitingsovereenkomst in

stand zodat de daarbij horende dienstverlening beschikbaar blijft.

2. Nieuwe werkgeversvereniging
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. De 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

wij u dat melden.

3. Vermelding in nieuwe versie tekst 'genormaliseerde Cao Gemeenten'

De VNG en de vakbonden hebben vorig jaar in het kader van de Wet normalisering (Wnra) de

huidige CAR-UWO omgezet naar een tekst voor de nieuwe 'genormaliseerde Cao Gemeenten'.

Deze tekst is 22 november 2O1B bekend gemaakt. ln deze tekst staat een bijlage met alle

organisaties die op dat moment een aansluitingsovereenkomst voor de Cao Gemeenten hadden.

Dit zodat het voor alle betrokkenen - vakbonden, VNG, werkgevers en werknemers - duidelijk is

wie de Cao Gemeenten volgt.

Uiterlijk 1 juli publiceren wij een nieuwe tekst voor de 'genormaliseerde Cao Gemeenten' met

technische verbeteringen. De organisaties die vóór 1 juni 2019 een nieuwe

aansluitingsovereenkomst hebben gesloten, staan in die tekst in bijlage 4'Volgers'. Ondanks dat

we niet meer met aansluitingen gaan werken, vinden we het nu belangrijk dat er een overzicht is

van volgers van de Cao Gemeenten.

De Cao Gemeenten die op '1 januari 2O2O van kracht wordt, zal deze bijlage nief meer bevatten.

Het is de bedoeling dat alle organisaties die de Cao Gemeenten wilden volgen, dan lid zijn van de

werkgeversvereniging van niet-gemeenten.

Samenvatting
L We zeggen de aansluitingsovereenkomst voor toepassing van de Cao Gemeenten

voorwaardelijk op. De opzegging vindt plaats onder de voorwaarde dat er uiterlijk op 31

december 201g een nieuwe werkgeversvereniging voor niet-gemeenten zal ziin opgericht .

De aanslurtingsovereenkomst gaat in dat geval dus niet in op 1 januari 2020.

2. Als het niet lukt om tijdig een werkgeversvereniging van niet-gemeenten op te richten, blijft

de aansluitingsovereenkomst in stand.

3. ln plaats van een aansluitingsovereenkomst komt er een werkgeversvereniging voor niet-

gemeenten. Zodra de mogelijkheid tot aanmelding bestaat, ontvangt u daarvan bericht van

ons.

4. Uw organisatie blijft vooralsnog vermeld in bijlage 4 van de tekst van de Cao Gemeenten.

Op het moment dat de Cao Gemeenten gaat gelden, op 1 januari 2020, is dat niet meer het

geval.

Ledenbrief 21 mei 2019

Ledenbrief werkqeversvereniqinq voor niet-qemeenten
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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 Gemeenten
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