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Samenvatting 

In verband met de indexering van uw subsidies informeren wij u jaarlijks over de ontwikkeling 

van de loonkosten in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare 

Bibliotheken en Kunsteducatie. De Cao-loonkostenontwikkeling 2011-2013 (salarisschalen, 

eindejaarsuitkering) kent het volgende verloop. 

• In de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is de Cao-loonkostenstijging voor 

2011 vooralsnog 0,67%. De verdere onderhandelingen voor 2011 en 2012 lopen nog. 

» In de sector Openbare Bibliotheken bedroeg de stijging van de Cao-loonkosten voor 2011 

1 % en voor 2012 is deze 1,25%. 

• In de private sector Kunsteducatie is voor 2011 een stijging van de Cao-loonkosten van 

1% afgesproken. Het Cao-overleg 2012 loopt nog. 

• In de publieke sector Kunsteducatie geldt tot op heden voor 2011 een daling van 0,07% en 

voor 2012 een stijging van 0,25%. (Op 20 april is een onderhandelaarsakkoord gesloten. 

Het kent een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en van 1% per 1 april 2012. In 

augustus is er een eenmalige uitkering van € 200 schaal 7 en hoger of € 400 anderen.) 

In sectoren waar er nog geen nieuwe Cao is eisen de bonden over het algemeen in elk geval 

koopkrachtbehoud bij voorkeur gekoppeld aan de stijging binnen het consumentenprijsindex

cijfer. Voor 2011, 2012 en 2013 is dit volgens het Centraal Planbureau thans respectievelijk 

2,3%, 2,25% en 1,75%. Het tegenbod van de werkgevers is lager. 

Daarnaast is er in 2011 tot en met 2013 sprake van andere wijzigingen in de totale loonkosten 

voor rekening van de werkgever. Deze zijn met name het gevolg van ontwikkelingen in de 

premies voor pensioenen en sociale verzekeringen. Met name de stijging in 2012 ten gevolge van 

de Zorgverzekeringswet is opvallend. De gemiddelde totale stijging voor 2011 is 0,5% en voor 

2012 is deze 0,75%. Voor 2013 is deze nog niet bekend. Voorts geldt dat elke werkgever jaarlijks 

ie maken heeft met een incidentele loonkostenontwikkeling, deze is gemiddeld 0,75% tot 1%. 

Tot slot melden wij u personeels- en subsidiegerelateerde wetgeving en certificering. 

In het tweede deel van de brief staan aanbevelingen hoe u correct kunt handelen richting de 

instellingen in de genoemde Cao-sectoren bij subsidiewijzigingen ten gevolge van bezuinigingen. 



Aan de leden 

100 MG jaar 'Mi 

Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

informatiecentrum tel. 

(070)3738020 

betreft 

indexering en wijziging 
subsidies welzijn en cultuur 
2011-2013 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

BAOZW/U201200611 

bijlage(n) 

1 aangehecht 

datum 

23 april 2012 

Geacht college en gemeenteraad, 

Jaarlijks informeren wij u over de ontwikkeling van de loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. De loon
kostenontwikkeling in de jaren 2011 (inclusief de doorwerking vanuit 2010) en 2012 plus de 
vooruitblik op 2013 is besproken met vertegenwoordigers van de werkgeversverenigingen: 
Maatschappelijk Ondernemersgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep 
W&MD), de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB) en Kunstconnectie. 
Ook het College voor Arbeidszaken en het VNG-Expertisecentrum Gemeentefinanciën waren 
hierbij betrokken. 

In het overleg is tevens gesproken over andere loonkostengerelateerde kosten, zoals de 
ontwikkeling van de pensioenpremies en sociale premies. Naast de ontwikkeling van de Cao
loonkosten kunnen de gemeenten immers ook de premieontwikkeling en de incidentele 
loonkostenontwikkeling bij hun beslissing over de subsidie betrekken. Gelet op de huidige 
financiële heroverwegingen binnen gemeenten belichten wij thans ook actuele aspecten 
van wetgeving en certificering, die een relatie hebben met personeel en subsidies. 
En we werpen een blik op de gemeentefinanciën c.q. het accres van het gemeentefonds. 
In het tweede deel van de brief staan aanbevelingen hoe u correct kunt handelen bij 
subsidiewijzigingen ten gevolge van bezuinigingen. 

Wij benadrukken dat de genoemde loonkostenontwikkelingen slechts een informatief karakter 
hebben. De gepresenteerde cijfers kunnen behulpzaam zijn bij de bepaling van de hoogte van de 
subsidies aan instellingen in de genoemde sectoren. Voor de volledigheid willen wij bij deze 
tevens melden dat het in de private sectoren gaat om zelfstandige Cao's met afspraken tussen 
werkgevers en werknemers, waarbij gemeenten niet aan de onderhandelingstafel zitten. 



DEEL 1: INDEXERING SUBSIDIES WELZIJN EN CULTUUR 

Politiek-bestuurlijke financiële afweging 
Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie verdient het naar onze mening aanbeveling 
een politiek-bestuurlijke financiële afweging te maken gelet op de loonkostenontwikkeling in de 
betrokken sectoren en de ontwikkeling van de gemeentefinanciën c.q. het gemeentefonds. 
Deze afweging heeft dan betrekking op enerzijds de 'producten en diensten' die de gemeente 
haar burgers wil aanbieden en anderzijds op de 'hoeveelheid activiteiten' die daarvoor bij de 
instellingen gesubsidieerd of ingekocht moet worden. Op basis van deze afweging kan een 
afspraak tussen de gemeente en de (individuele) instelling tot stand komen over het aantal 
uren dat afgenomen wordt en de subsidie of vergoeding die daarvoor betaald moet worden. 

Gevolgen van niet-indexeren 
Gelet op de algemene financiële ontwikkelingen bezuinigen veel gemeenten of houden zij pas op 
de plaats. In dat geval bestaat de neiging om de gestegen lonen (en prijzen) bij de 
gesubsidieerde instellingen min of meer stilzwijgend niet te compenseren, dus om geen indexatie 
op de subsidie toe te passen. Instellingen zijn echter zelf wel verplicht de gemaakte Cao
afspraken na te komen waardoor de loonkosten onvermijdelijk toenemen. Derhalve maken wij u 
attent op het volgende. Wanneer in verschillende jaren de loonkostenontwikkeling niet of niet 
volledig in de gemeentelijke subsidie is meegenomen heeft dit een belangrijk negatief cumulatief 
effect op de instelling. Het beoogde voorzieningenniveau zal niet meer gehaald kunnen worden 
of eventuele reserves zullen uitgeput raken. 

Personeelsbestand relevant voor subsidiehoogte c.q. incidentele loonkosten 
De samenstelling van het personeelsbestand van de individuele instelling kan voor gemeenten 
relevant zijn bij de bepaling van de hoogte van de subsidie. Deze samenstelling bepaalt 
bijvoorbeeld in belangrijke mate de incidentele loonkostenontwikkeling: bij een instelling met 
relatief jong personeel zal deze groter zijn dan bij een organisatie waar relatief veel oudere 
mensen werken. Hierbij moet in acht genomen worden dat het vanwege de in- en uitstroom van 
personeel steeds om een momentopname gaat. De ontwikkeling is jaarlijks gemiddeld 0 ,75% tot 
1%. Uitgangspunt kan zijn dat voor de vergoeding van de incidentele loonkostenontwikkeling bij 
de gesubsidieerde instellingen dezelfde gedragslijn wordt gevolgd als voor het eigen personeel 
van de gemeente. 

Eerdere ledenbrieven en actuele informatie 
Eerdere ledenbrieven inzake dit onderwerp verschenen onder andere op 4 juli 2011 (Lbr. 11/045), 

12 april 2010 (Lbr. 10/043), 4 maart 2 0 0 9 (Lbr. 09/29) en 29 januari 2008 (Lbr. 08/02). 

Voor deze brieven alsmede voor andere actuele informatie kunt u ook de VNG-beleidsvelden 
Sociale Zaken/Integratie/Zorg, Cultuur en Arbeidsvoorwaarden/Personeelsbeleid raadplegen. 
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1. Sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

Ten geleide 
Werkgeversvereniging 

Per 1 januari 2011 is de werkgeversvereniging MOgroep gesplist in drie brancheorganisaties: 
MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg Nederland en MOgroep 
Kinderopvang. Deze laatste is vervolgens gefuseerd met de Branchevereniging Ondernemers in 
de Kinderopvang tot de Brancheorganisatie Kinderopvang. Wij belichten in deze brief de loon
kostenontwikkeling in eerste branche, www.moqroep.nl. Tot Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening wordt ook het peuterspeelzaalwerk gerekend. De jeugdzorg is op dit moment 
over het algemeen nog geen gemeentelijke taak, hoewel er plannen tot decentralisatie 
per 2015 liggen, en de kinderopvang is dat niet meer. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de 
subsidierelatie van de gemeente met instellingen in de sector Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening veranderd. Bij een klein deel is sprake van een inkooprelatie, waarbij de 
gemeente via een proces van openbare aanbesteding een contract met een instelling sluit. 
Er blijken meerjarige contracten te worden afgesloten waarin een indexering voor loonkosten-
ontwikkeiingen is opgenomen. Ais subsidiënt en als opdrachtgever wordt u thans geïnformeerd 
over de voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening relevante loonkosten-
ontwikkeling. De Wmo schrijft niet de hoogte van de gemeentelijke subsidie of vergoeding voor. 
Het Rijk wil het onderdeel begeleiding uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten per 1 januari 
2013 decentraliseren naar de Wmo, de V N G heeft gepleit voor een jaar uitstel. 

Wet ontwikkelingskansen door educatie 
Voor de volledigheid willen wij u nogmaals wijzen op het volgende. Per 1 augustus 2010 is de 
Wet ontwikkelingskansen door educatie van kracht geworden. Dit betekent onder andere een 
landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen plus aanvullende kwaliteitseisen voor 
voorschoolse educatie. Ook is de Wet kinderopvang verbreed tot de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast zijn er Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen. Voor de beroepskrachten c.q. de groepsleiders bij de peuterspeelzalen was er 
een jaar respijt, zij behoefden pas per 1 augustus 2011 te voldoen aan de kwaliteitseisen. 
De gemeenten krijgen voor de kwaliteitsborging binnen de peuterspeelzalen per 1 januari 2010 
structureel € 35 miljoen extra als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. 
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Certificering niet direct gekoppeld aan subsidiehoogte 
Het opstellen van certificeringscriteria geschiedt door de Stichting Harmonisatie Kwaliteits
beoordeling in de Zorgsector (HKZ) met een VNG-vertegenwoordiger in het Centraal College van 
Deskundigen, www.hkz.nl. De HKZ wordt naar verwachting in de loop van 2012 gelieerd met 
het Nederlands Normalisatie-Instituut. 

Naast een algemeen certificeringsschema voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn 
er deelschema's voor sociaal-cultureel werk/welzijn ouderen, maatschappelijke-/vrouwenopvang, 
maatschappelijke hulp-/dienstverlening plus voor peuterspeelzalen. De criteria betreffen ook het 
personeel. Certificatie kan plaatsvinden door certificerende instellingen, geaccepteerd door de 
Raad voor Accreditatie. Er is geen subsidiehoogte gekoppeld aan de certificering. 
Daarnaast is er algemeen schema voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen. Gemeenten 
zijn slechts verantwoordelijk voor een deel van de thuiszorg, waarbij er sprake is van een 
inkooprelatie met de aanbiedende instelling. Hiervoor is er het door de V N G e.a. opgestelde 
Kwaliteitsdocument voor verantwoorde hulp bij het huishouden. 

1.1. Cao-loonkostenontwikkelingen 

Tabel 1. Ontwikkeling loonkosten Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2010-2012 

2010 2011 2012 

- Loonstijging 1 mei 2009 (2,00%) 0 ,67% 

- Eenmalige uitkering 200 euro per 1 juni 2009 - 0 , 5 0 % 

- Loonstijging 1 mei 2010 (2,00%) 1,33% 0 ,67% 

- Verhoging eindejaarsuitkering 
1 december 2010 (2,80%) 2 ,80% 

Totaal 4,30% 0,67%* PM' 

Ontwikkelingen 2010 
Voor het jaar 2010 geldt een loonstijging van 0 , 67% wegens de overloop van de loonstijging per 
1 mei 2009 , die nog voor een deel doorwerkt in 2010. Daarnaast vindt er een correctie plaats van 
0 ,50% vanwege de eenmalige uitkering van 200 euro per 1 juni 2009 . Aangezien dit een 
eenmalige uitkering is geweest in 2009 , moet hiervoor in 2010 weer gecorrigeerd worden. 
Daarom staat dit percentage in 2010 met een minteken vermeld. De ontwikkeling van de 
loonkosten in 2010 vloeit daarnaast voort uit de Cao-afspraken. De salarissen stijgen per 1 mei 
2010 met 2%. Dit heeft in 2010 een kostenbeslag van 1,33% en 0 ,67% in het jaar 2011 . Op 1 
december 2010 is de eindejaarsuitkering met 2 ,8% verhoogd, zodat er een dertiende maand 
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ontstaat (8,3% van het jaarsalaris). In 2010 stijgen de loonkosten als gevolg van de Cao
afspraken in totaal met 4,3%. Hier komen in de praktijk de kosten van de overgangsregeling voor 
de afschaffing van de seniorenregeling nog bij. Deze kosten verschillen echter per organisatie, 
omdat de hoogte van deze kosten samenhangt met de leeftijdsopbouw in de individuele 
organisatie. 

* Ontwikkelingen 2011 

Voor het jaar 2011 geidi in eik gevai een ioonstijging van 0,67% wegens de overioop van de 
loonstijging per 1 mei 2010, die nog voor een deel doorwerkt in 2011. Daarnaast hebben er vanaf 
2010 Cao-onderhandelingen plaatsgevonden vanwege het einde van de looptijd van de Cao per 
1 januari 2011. Deze onderhandelingen hebben geen akkoord opgeleverd. De Cao is door geen 
van de Cao-partijen opgezegd, waardoor deze in principe doorloopt c.q. stilzwijgend is verlengd. 
Inmiddels is deze algemeen verbindend verklaard. De bonden hebben voor 2011 1,5% 
loonsverhoging geëist plus afspraken over werkgelegenheid en scholing. Of anders 2% 
loonsverhoging conform de toen bekende raming van het Centraal Planbureau (CPB) voor de 
stijging binnen de consumentenprijsindex 2011. 

Als er in 2012 met terugwerkende kracht nog iets geregeld wordt voor 2011 dan is het over het 
algemeen gebruikelijk dat dit geschiedt in de vorm van een eenmalige uitkering. De werkgevers in 
de sector welzijn denken aan 0,75% van het jaarsalaris 2011. 

** Ontwikkelingen 2012 

De Cao is wederom niet opgezegd dus stilzwijgend veriengd. inmiddels is deze algemeen 
verbindend verklaard tot en met 31 december 2012. De onderhandelingen over 2012 lopen, 
er is nog geen akkoord. De vakcentrales FNV en C N V hebben onlangs het arbeidsvoorwaarden
beleid bekend gemaakt voor 2012. Hierin is opgenomen een looneis van 2,5%, iets meer dan de 
verwachte inflatie. En een koopkrachtbonus van € 300. De raming van het C P B is over het 
algemeen dat de loonstijging op het niveau van de inflatie komt. Voor 2012 verwacht het C P B 
echter dat deze in de nog af te sluiten Cao's 1 % beneden de geschatte inflatie van thans 2,25% 
komt. De werkgevers in de sector welzijn denken voor 2012 aan 1% structureel en zij verlangen 
een wijziging van de overgangsregeling wachtgeld. 

Ontwikkelingen 2013 
Het mag duidelijk zijn dat vooruitblikkend op 2013 nog in het geheel niets gezegd kan worden 
over de eisen van de bonden en het bod van de werkgevers. Bovendien is het mogelijk dat er een 
Loonwet komt die de loonkostenontwikkeling aan banden legt. U kunt u bij uw begroting 2013 
bijvoorbeeld uitgaan van de cijfers van het C P B , die op 20 maart 2012 verschenen zijn. De 
stijging binnen de consumentenprijsindex c.q. de inflatie 2013 wordt daarin geschat op 1,75%. 
Maar u kunt vooralsnog ook de gemeentefondsontwikkeling als leidraad nemen. 
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1.2. Overige loonkostengerelateerde ontwikkelingen 
- Pensioenpremies 
Pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag, dit is het salaris min de franchise. 
Per 1 januari 2010 is de pensioenpremie bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn met 0,6% 
gestegen. Vanwege de afspraak tussen sociale partners om de premielastwijziging 
gelijkelijk tussen werkgever en werknemer te verdelen, betekent dit een stijging van 0,3% 
van de werkgeverspremie. 

Per 1 januari 2011 is de pensioenpremie O P / P P (ouderdomspensioen/partnerpensioen) met 0,3% 
gestegen naar 23,4%. Op basis van de Cao-afspraak dat de premielastwijziging gelijkelijk tussen 
werkgevers en werknemers wordt verdeeld (waarbij de berekening op basis van niet-afgeronde 
bedragen van het voorafgaande jaar plaatsvindt), heeft dit geleid tot een absolute werknemers
premie van 11,4% en een werkgeverspremie van 12%. De A P arbeidsongeschikt
heidspensioenpremie (werkgeverspremie) is per 2011 gedaald van 0,5% naar 0,4%. 

Met ingang van 2012 is de pensioenpremie gestegen met nog eens 0,4%. Dit heeft geleid tot 
totale premie van 23,8% en op grond van de afspraak om de kostenstijging gelijkelijk te verdelen 
tot een absoluut percentage van 11,6% werknemers en 12,2% werkgevers. 

- Belangrijkste sociale premies 
De onderstaande premie-ontwikkeling geldt voor alle sectoren. B3-instellingen zijn evenwel 

eigen-risico-dragend in het kader van de WW. 

Voor 2010 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 0,05% (er geldt 

een franchise) en van de premie Zorgverzekeringswet met 0,15% tot 7,05%. 

Voor 2011 is er een stijging van de premie Zorgverzekeringswet van 0,70% tot 7,75%. De 

basispremie voor de WAO/WIA is gedaald met 0,60%. 

Per 2012 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 0,35% (er geldt 
een franchise) tot 4,55%. De premie Zorgverzekeringswet is met 0,65% gedaald naar 7,1%. Maar 
in 2012 is de premiegrondslag fors gestegen van maximaal € 33.427,- naar maximaal € 50.064,-. 

Van belang is ook te vermelden dat naar verwachting per 1 januari 2013 de Wet uniformering 
loonbegrip in werking treedt. Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de 
heffing loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Alle heffingsgrondslagen worden 
gelijkgetrokken. 
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2. Sector Openbare Bibliotheken 

Ten geleide 
Werkgeversvereniging 

Per 1 januari 2011 is de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken gefuseerd met de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB), waarna zij gezamenlijk doorgaan 
onder de laatste naam, www.debibliotheken.nl. De oude site van de werkgeversvereniging, 
www.wobsite.ni, blijft tijdelijk ook nog in de lucht. 

Bibliotheekcharter 2010 tot en met 2012 
De bibliotheekbranche heeft zich gecommitteerd aan de Agenda voor de Toekomst, de 
programmalijn van de V O B voor de jaren 2009-2012. Rekening houdend daarmee en gelet op 
van deskundigen ontvangen adviezen hebben de drie overheden eind 2008 uitgangspunten voor 
een Bibliotheekcharter 2010-2012 opgesteld en dit op 17 december 2009 ondertekend. Het Rijk 
investeert in deze periode jaarlijks € 18,5 miljoen in (digitale) bibliotheekinnovatie. Voorts is er een 
belangrijke implementatierol voor provincies en gemeenten weggelegd. Hierbij gaat het niet alleen 
om adequate voorzieningen maar ook om goed toegerust personeel. Het Rijk denkt erover het 
charter te verlengen tot en met 2013 . 

Certificering en subsidie-instapniveau 
Voor de gemeentelijke subsidiëring geldt thans als uitgangspunt het instapniveau, dat overeen
gekomen is bij het Bibiiotheekcharter en eerder bij het Koepeiconvenant herstructurering 
openbare bibliotheekwerkwerk plus aanvulling (zie VNG-ledenbrieven Lbr. 02/04, Lbr. 04 /97 en 
Lbr. 10/014). Hiermee kan een gecertificeerde openbare bibliotheek gerealiseerd worden. 
Certificering van openbare bibliotheken biedt lokaal een minimumgarantie voor een constant 
kwaliteitsniveau van producten en diensten naar klanten. Daarnaast is certificering een 
voorwaarde om lid te kunnen zijn van de V O B . En om, zoals wettelijk voorgeschreven, te kunnen 
(blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken: ze biedt minimumgaranties voor 
landelijke netwerkkwaliteit. Om daaraan goed invulling te kunnen geven kan een investering nodig 
zijn, ook in de mensen. Bibliotheekcertificaten worden afgegeven door de Stichting Certificering 
Openbare Bibliotheken, met twee VNG-vertegenwoordigers in het bestuur. Gemeenten kunnen 
hiermee rekening houden bij het bepalen van de subsidiehoogte. Uiteindelijk maken gemeenten 
een eigen financiële afweging gelet op de bezuinigingstaakstelling waarvoor zij in veel gevallen 
staan. Voorts is per 2014 een actualisering van de certificeringsnormen beoogd. 

Handreikingen VNG 
Gelet op actuele ontwikkelingen in het veld verschijnt er binnenkort een nieuwe VNG-publicatie 
'De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk', die wordt vergezeld van regionale 
bijeenkomsten. En in april 2011 heeft de V N G 'Subsidiebeleid openbare bibliotheken, een 
handreiking voor gemeenten' uitgebracht. Deze handreiking kunt u downloaden via onze site. 
Bestaande publicaties en modellen over het beleid ten aanzien van openbare bibliotheken van 
en voor de V N G , onder andere over budgetsubsidiëring, kunt u eveneens op deze site vinden. 
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2.1. Cao-loonkostenontwikkelingen 

In tabel 2 is de ontwikkeling van de loonkosten als gevolg van Cao-afspraken in de sector 

Openbare Bibliotheken voorde jaren 2010-2012 weergegeven. 

Tabel 2. Ontwikkeling loonkosten Openbare Bibliotheken 2010-2012 

2010 2011 2012 

- Loonstijging 1 januari 2010 
- Loonstijging 1 januari 2011 
- Loonstijging 1 januari 2012 

Totaal 

1,25% 

1,00% 

1,25% 

1,25% 1,00% 1,25% 

Ontwikkelingen 2010 
Er is een Cao afgesloten voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 . 
Voor 2010 kent deze een loonkostenstijging van 1,25%. Opgemerkt moet worden dat deze 
een nieuwe regeling voor een Sociaal Plan bevat, dat gebaseerd is op het begeleiden van 
werknemers van werk naar werk (zie ook Deel 2 van deze ledenbrief). 

Ontwikkelingen 2011 

Voor 2011 kent de Cao een loonkostenontwikkeling van 1,00%. 

Ontwikkelingen 2012 

Er is een Cao afgesproken voor de jaren 2012 en 2013 . Voor 2012 is er een loonstijging van 
1,25%. In de loop van 2012 wordt nog onderhandeld over de loonontwikkeling in 2013 . 

In de periode 2012 en 2013 worden afspraken uitgewerkt met betrekking tot functiewaardering, 
individueel roosteren, levensfasebewust beleid, arbocatalogus en vakantiewetgeving. 

Ontwikkelingen 2013 

Er zijn gemeentelijke bezuinigingen richting openbare bibliotheken. Maar zij willen toch een 
aantrekkelijke werkgever blijven: goede mensen behouden en frisse nieuwe aantrekken. 
In de bibliotheeksector maakt men daartoe een vergelijking met de gemeenten zelf ook qua Cao. 
Als er voor 2013 elders richting is, zoals bij de Cao gemeenten, gaan werkgevers en werknemers 
in de loop van 2012 weer met elkaar aan tafel. Zie ook de Cao-mededelingen onder 2012 . 

onderwerp indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2011-2013 datum 23 april 2012 08/41 



Het mag duidelijk zijn dat vooruitblikkend op 2013 nog in het geheel niets gezegd kan worden 
over de eisen van de bonden en het bod van de werkgevers. Bovendien is het mogelijk dat er een 
Loonwet komt die de loonkostenontwikkeling aan banden legt. U kunt u bij uw begroting 2013 
bijvoorbeeld uitgaan van de cijfers van het C P B , die op 20 maart 2012 verschenen zijn. De 
stijging binnen de consumentenprijsindex c.q. de inflatie 2013 wordt daarin geschat op 1,75%. 
Maar u kunt vooralsnog ook de gemeentefondsontwikkeling als leidraad nemen. 

2.2. Overige ioonkostengereiateerde ontwikkelingen 
- Pensioenpremies 
Pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag, dit is het salaris min de franchise. 
De pensioenpremie bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken steeg op 1 januari 2010 met 
2,5% naar 21,5% en op 1 januari 2011 met 1% naar 22,5%. Per 1 januari 2012 bleef deze op 
22,5%. Daarvan komt, uitgaande van het gemiddeld loon in de branche, 3/4-deel voor rekening 
van de werkgever en 1/4-deel voor rekening van de werknemer. Door de werking van de 
franchise kan de verdeling bij een gemiddeld lager of hoger loon dan het branchegemiddelde 
per openbare bibliotheek iets naar boven of naar beneden afwijken. 

- Belangrijkste sociale premies 
De onderstaande premie-ontwikkeling geldt voor alle sectoren. B3-instellingen zijn evenwel 
eigen-risico-dragend in het kader van de WW. 

Voor 2010 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 0,05% (er geldt 
een franchise) en van de premie Zorgverzekeringswet met 0,15% tot 7,05%. 

Voor 2011 is er een stijging van de premie Zorgverzekeringswet van 0,70% tot 7,75%. 

De basispremie voor de WAO/WIA is gedaald met 0,60%. 

Per 2012 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 0,35% (er geldt 
een franchise) tot 4,55%. De premie Zorgverzekeringswet is met 0,65% gedaald naar 7,1%. Maar 
in 2012 is de premiegrondslag fors gestegen van maximaal € 33.427,- naar maximaal € 50.064,-. 

Van belang is ook te vermelden dat naar verwachting per 1 januari 2013 de Wet uniformering 
loonbegrip in werking treedt. Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de 
heffing loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Alle heffingsgrondslagen worden 
gelijkgetrokken. 

onderwerp indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2011-2013 datum 23 april 2012 09/41 



3. Sector Kunsteducatie 

Ten geleide 

Werkgeversverenigingen 
Binnen de sector Kunsteducatie zijn twee Cao's van toepassing: de private Cao en de publieke 
Cao. Voor de private Cao is Kunstconnectie, branchevereniging voor kunsteducatie en 
kunstbeoefening, de werkgeversorganisatie, www.kunstconnectie.nl. Voor de publieke Cao 
is dat het College voor Arbeidszaken, het werkgeversverband van alle gemeenten, www.vnq.nl 
en www.car-uwo.nl 

Certificering niet direct gekoppeld aan subsidiehoogte 
Gemeenten kunnen hun instelling voor kunsteducatie laten certificeren. Deze certificering is 
niet direct gekoppeld aan een bepaalde subsidiehoogte. De criteria bevatten ook personele 
componenten. Certificaten worden uitgereikt door de Stichting Certificering Kunsteducatie en 
Amateurkunst, per 1 april 2011 Stichting Kunstkeur genaamd, met een VNG-vertegenwoordiger 
in het bestuur, www.kunstkeur.com. 

Bestaande model budgetsubsidie en beoogde factsheets subsidiebeleid 
Het model 'Meerjaren convenant prestaties budgetsubsidie lokale kunsteducatie-instellingen' 
kan voor gemeenten de grondslag vormen voor kwalitatieve en kwantitatieve afspraken tussen 
gemeenten en instellingen op lokaal niveau. Dit door Kunstconnectie en V N G opgestelde 
model is op onze site te vinden. Daar staan ook algemene handreikingen over kunsteducatie. 

Kunstconnectie overweegt om gelet op actuele ontwikkelingen en de bevindingen van een 
landelijk congres nieuwe factsheets te publiceren met het oog op het gemeentelijke 
subsidiebeleid. Deze gaan ook over het personeel. Dit alles in overleg met andere 
betrokken organisaties. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen terzake. 
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De private Cao Kunsteducatie 

3.1. Cao loonkostenontwikkelingen private Cao 
In tabel 3 is de loonkostenontwikkeling in de sector Kunsteducatie op basis van de private Cao 
voor de jaren 2010-2012 weergegeven. 

Tabel 3. Ontwikkeling loonkosten private Cao sector Kunsteducatie 2010-2012 

2010 2011 2012 

- Loonstijging 1 september 2009 (1,00%) 

- Loonstijging 1 december 2009 (0,50%) 

- Loonstijging 1 januari 2011 (1%) 

0 ,67% 

0,46% 

1,00% 

Totaal 1,13% 1,00% PM* 

Ontwikkelingen 2010 

De nieuwe Cao-afspraken uit 2009 geiden voor één jaar en houden tevens in dat de eerder 
aangekondigde loonstijging van 2 ,00% per 1 januari 2010 van de baan is. De Cao 2009 is 
ongewijzigd verlengd tot 1 augustus 2010. Er is vervolgens een nieuwe Cao gesloten voor de 
periode 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2011 , nadien verlengd tot en met 31 december 2011 . 
Deze kent in 2010 geen loonsverhoging. Wel geldt in 2010 de doorloop op basis van de in 2009 

afgesproken Cao. 

Ontwikkelingen 2011 
Als gevolg van Cao-afspraken zijn de Cao-loonkosten in 2011 met 1 % gestegen. Op basis van 
doorioop van eerdere Cao-loonkostenontwikkeiingen naar 2011 is er geen doorwerking in de 
loonkosten. Immers, in 2010 is er geen loonsverhoging geweest. De Cao is geëxpireerd op 
31 december 2011 . De Cao kent een bijzondere clausule waardoor deze eindigt van rechtswege 
en geen nawerking kent. Maar omdat de Cao is geïncorporeerd in de meeste individuele arbeids
overeenkomsten kent de Cao wel een doorwerking in deze overeenkomsten op het gebied van de 
zogeheten normatieve bepalingen (salarisschalen, arbeidsduur, bovenwettelijke uitkering, 
afvloeiing e.d.). Echter, op die punten waar alleen kan worden afgeweken van de wettelijke 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) krachtens een Cao geldt het BW weer. Het betreft 
hier voornamelijk de Cao-afwijking op de Wet flexibiliteit en zekerheid dat er een onbeperkt aantal 
contracten voor bepaalde tijd kan worden afgesloten binnen 3 jaar. Thans geldt op basis van het 
BW dat dit aantal beperkt is tot maximaal 3 contracten binnen 3 jaar. 
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Ontwikkelingen 2012 
In 2011 zijn er allereerst gezamenlijke uitgangspunten tussen werkgevers en werknemers voor de 
Cao geformuleerd. Vervolgens is als reactie op een bod van de werkgevers door de werknemers 
geen tegenbod gedaan. De onderhandelingen voor de nieuwe private Cao Kunsteducatie zijn 
derhalve aanvankelijk eind 2011 stukgelopen, maar lopen nu weer. Wat de ontwikkelingen in 
2012 zullen zijn is echter ongewis. De in deze sector actieve bonden hebben over het algemeen 
2 % loonsverhoging geëist. Hierbij gaan zij uit van de vorig jaar voor 2012 bekende CPB-raming 
voor de stijging binnen de consumentenprijsindex van 2%, thans staat deze op 2 ,25%. 

Ontwikkelingen 2013 
Het mag duidelijk zijn dat vooruitblikkend op 2013 nog in het geheel niets gezegd kan worden 
over de eisen van de bonden en het bod van de werkgevers. Bovendien is het mogelijk dat er een 
Loonwet komt die de loonkostenontwikkeling aan banden legt. Thans kunt u bij uw begroting het 
bijvoorbeeld uitgaan van de cijfers van het Centraal Planbureau, die op 20 maart 2012 
verschenen zijn. De stijging binnen de consumentenprijsindex c.q. de inflatie 2013 wordt daarin 
geschat op 1,75%. Maar u kunt vooralsnog ook de gemeentefondsontwikkeling als leidraad 
nemen. 

3.2. Overige loonkostengerelateerde ontwikkelingen private Cao 
- Pensioenpremies 
Pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag, dit is salaris min franchise. 
Per 1 januari 2010 is de pensioenpremie bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) met 
0,6% gestegen. Vanwege de afspraak tussen sociale partners om de premielastwijziging 
gelijkelijk tussen werkgevers en werknemers te verdelen, betekent dit een stijging van 0 ,3% van 
de werkgeverspremie. 

Per 1 januari 2011 is de pensioenpremie O P / P P (ouderdomspensioen/partnerpensioen) met 0 ,3% 
gestegen naar 23 ,4%. Op basis van de Cao-afspraak dat de premielastwijziging gelijkelijk tussen 
werkgevers en werknemers wordt verdeeld (waarbij de berekening op basis van niet-afgeronde 
bedragen van het voorafgaande jaar plaatsvindt), heeft dit geleid tot een werknemerspremie van 
11 ,4% en een werkgeverspremie van 12%. De A P arbeidsongeschiktheidspensioenpremie 
(werkgeverspremie) is voor 2011 gedaald van 0 ,5% naar 0,4%. 

Per 1 januari 2012 is de pensioenpremie bij het P F Z W met 0 ,4% gestegen in verband met de 
gestegen levensverwachting. Vanwege de afspraak tussen sociale partners om de 
premielastwijziging gelijkelijk tussen werkgevers en werknemers te verdelen, betekent dit een 
stijging van 0 ,2% van de werkgeverspremie tot in totaal 12 ,2%. Voor de werknemers is deze 
11,6%. De A P arbeidsongeschiktheidspensioenpremie (werkgeverspremie) is voor 2012 gelijk 
gebleven op 0 ,4%. 
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Kunstconnectie is al enige tijd in overleg met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) om 
de overgangssom naar het P F Z W voor geprivatiseerde/te privatiseren instellingen omlaag te 
brengen. Overigens geldt tot op heden voor geprivatiseerde instellingen met een B3-status een 
verplichte ABP-aansluit ing. 

- Belangrijkste sociaie premies 
De onderstaande premie-ontwikkeling geldt voor alle sectoren. B3-instellingen zijn evenwel 

eigen-risico-dragend in het kader van de WW. 

Voor 2010 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 0,05% (er geldt 
een franchise). Voor 2012 is er ten laste van de werkgever een stijging van de WW-premie met 
0,35% (er geldt een franchise) tot 4,55%. 

In 2010 is de premie Zorgverzekeringswet gestegen met 0,15% tot 7,05%. Voor 2011 is er 
wederom een stijging van de premie Zorgverzekeringswet en is deze 7,75% In 2012 is deze 
7,1%, een daling van 0,65%. Maar in 2012 is de premiegrondslag fors gestegen van 
€33.427,- naar €50.064,- . 

De basispremie voor de WAO/WIA was in 2010 5,7%. De basispremie voor de WAO/WIA is in 
2011 gedaald met 0,60% naar 5,1%, terwiji deze in 2012 5,05% bedraagt. De gedifferentieerde 
premie is afhankelijk van de instroom in de WAO/WIA en verschilt dus per organisatie. 
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Publieke Cao Kunsteducatie 

Per 1 januari 2009 heeft de C A R - U W O een specifiek hoofdstuk over kunstzinnige vorming: 
'Hoofdstuk 19b, Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor 
kunsteducatie'. Gemeenten zijn verplicht om dit toe te passen. Dat betekent dat de rechtspositie 
voor onderwijzend personeel (docenten, consulenten en balletbegeleiders) in alle publieke 
instellingen voor kunsteducatie in Nederland gelijk is. 

Naast de Cao-loonstijgingen die voor de hele sector Gemeenten worden overeengekomen is 
er voor het onderwijzend personeel in de kunsteducatie een aantal specifieke loonmaatregelen 
afgesproken. In tabel 4 is de loonkostenontwikkeling van deze publieke Cao in de sector 
Kunsteducatie voor de jaren 2010-2012 weergegeven (zowel het deel dat ziet op Cao
loonstijgingen voor de sector gemeenten als geheel, als de specifieke loonmaatregelen 
voor het onderwijzend personeel in de kunsteducatie). 

De C A R - U W O is niet alleen van toepassing op publieke muziekscholen en publieke centra 
voor de kunsten, maar vaak ook op zogeheten B3-instellingen. 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Ledenbrief 'Financiering hervorming 
rechtspositieregeling Kunsteducatie' van 6 november 2008 (Lbr. 08/181). 

3.3. Cao loonkostenontwikkelingen publieke Cao 

Tabel 4. Ontwikkeling loonkosten publieke Cao sector Kunsteducatie 2010-2012 

2010 2011 2012 

Sector gemeenten 
- Verhoging eindejaarsuitkering 
per 2010 (van 5,00 naar 5,50%) 

- Verhoging bodem in eindejaarsuitkering 
per 2010 
- Twee eenmalige uitkeringen 
in 2010 van 1,00 en 0,50% 

- Loonstijging 1 januari 2011 (0,50%) 

- Verhoging eindejaarsuitkering 
per 2011 (van 5,50 naar 6,00%) 

(1)0,41% 

verschillend 
per instelling 

1,23% -1,23% 

0,50% 

0,41% 
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Extra maatregelen voor onderwijzend personeel 
in de Kunsteducatie 
- Loonstijging 1 juli 2009 (1,00%) 0 ,50% 

- Verhoging uitloopperiodieken schaal 8 verschillend 
per 1 juli 2010 per instelling 

- Loonstijging 1 juli 2011 (0,50%) 0 ,25% 0 ,25% 

Totaal 2,14%*X% -0,07%* 0 ,25%** 

(1) Omdat de verhoging van de eindejaarsuitkering over een kleinere grondslag gaat dan over het totaal van 
loonkosten is 0,5% verhoging van de eindejaarsuitkering gelijk te stellen met 0,41% verzwaring van de totale 
loonkosten. 

Ontwikkelingen 2010 
De doorloop van de loonsverhoging per 1 juli 2009 naar 2010 bedraagt 0 ,50%. Er zijn twee 

eenmalige uitkeringen, die samen 1,23% verhoging betekenen. De eindejaarsuitkering wordt 
verhoogd, hetgeen omgerekend in 2010 een stijging van 0 ,41% inhoudt. Samen 2 ,14%. 

De bodem in de eindejaaruitkering is in 2010 verhoogd van € 836,- naar€ 1750,- . De financiële 
gevolgen hangen af van het personeelsbestand van een instelling. 
Daarnaast is per juli 2010 de salaristabel voor onderwijzend personeel aangepast door de 
salarisbedragen in de drie uitloopbedragen van schaal 8 te verhogen. Landelijk gezien is 
ongeveer 8 0 % van het onderwijzend personeel ingeschaald in schaal 8. Maar dat verschilt per 
instelling. 
Als in een instelling bijvoorbeeld veel onderwijzend personeelsleden heeft die ingeschaald zijn in 
schaal 8, brengt de aanpassing van schaal 8 in 2010 een relatief grote stijging in salariskosten 
met zich mee ten opzichte van een instelling waarin minder personeelsleden zijn ingeschaald in 
schaal 8. Hierover valt geen algemene uitspraak te doen. 

* Ontwikkelingen 2011 
De twee eenmalige uitkeringen 2010 vervallen in 2011, hetgeen een daling van 1,23% betekent. 
Per 1 januari 2011 is er een loonstijging van 0 ,50%. Ook stijgt de eindejaarsuitkering wederom, 
hetgeen in 2011 omgerekend een verhoging van 0 ,41% betekent. Voor het onderwijzend 
personeel is er een loonstijging van 0 ,50% per 1 juli 2011 , hetgeen voor 0 ,25% doorwerkt 
op de loonkosten 2011 . In totaliteit betekent dit alles vooralsnog een daling van 0 ,07%. 

De Cao gold tot 1 juni 2011 . De werkgevers hebben een loonsverhoging van 1% per 1 april 
2011 en van 1% per 1 april 2012 geboden plus een loopbaanbudget. De bonden hebben dit 
afgewezen. Zij wensten zowel voor 2011 als 2012 koopkrachtbehoud op basis van de 
inflatiecijfers. Daarnaast werkzekerheid en minder tijdelijke krachten. 
(Zie voorts opmerkingen over onderhandelaarsakkoord van 20 april 2012 bij 2012). 
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** Ontwikkelingen 2012 

De loonstijging van 0,50% per 1 juli 2011 voor het onderwijzend personeel werkt voor 0,25% door 
in 2012. Zoals ook boven vermeld gold de C A O tot 1 juni 2011. De werkgevers hebben een 
loonsverhoging van 1% per 1 april 2011 en van 1% per 1 april 2012 geboden plus een 
loopbaanbudget. De bonden hebben dit afgewezen. Zij wensten zowel voor 2011 als 2012 
koopkrachtbehoud op basis van de inflatiecijfers. Daarnaast werkzekerheid en minder tijdelijke 
krachten. (Op 20 april 2012 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de periode 1 juni 
2011 tot en met 31 december 2012. Het kent een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en 
van nogmaals 1% per 1 april 2012. In augustus 2012 is er een eenmalige uitkering van € 200 
voor schaal 7 en hoger of € 400 voor de andere schalen. Omdat het nog geen definitief akkoord 
betreft is dit alles niet verwerkt in de cijfers van tabel 4 en tabel 6. Voorts kent het per 2013 
gedurende drie jaar een individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar). 

Ontwikkelingen 2013 

Het mag duidelijk zijn dat vooruitblikkend op 2013 nog in het geheel niets gezegd kan worden 
over de eisen van de bonden en het bod van de werkgevers. Bovendien is het mogelijk dat er een 
Loonwet komt die de loonkostenontwikkeling aan banden legt. Voorts kan gerefereerd worden 
aan de cijfers van het Centraal Planbureau, die op 20 maart 2012 verschenen zijn. De stijging 
binnen de consumentenprijsindex c.q. de inflatie 2013 wordt daarin geschat op 1,75%. 
Maar ook de gemeentefondsontwikkeling is voor de publieke kunsteducatie relevant. 

3.4. Overige loonkostengerelateerde ontwikkelingen publieke Cao 
- Pensioenpremies 
Pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag, dit is het salaris min de franchise. 
Voor publieke instellingen voor kunsteducatie geldt dat er bij het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds (ABP) per 1 januari 2010 sprake is van een pensioenpremielast van 20,3% en per 1 
augustus 2010 van 21,3%. Op 1 januari 2011 is dit 21,4% geworden en per 1 april 2011 21,9%. 
Per 1 januari 2012 is de pensioenpremie 21,9% en per 1 april 2012 24,1%. De verdeling tussen 
werknemers en werkgevers is 30%-70%, dus in absolute zin 7,23% ten opzichte van 16,87%. 
De franchise 2012 is € 10.850,-. 

Tegenover de stijging van de premie ouderdomspensioen stond een verlaging van de FPU-
premie per 1 augustus 2010 met 0,3%-punt tot 3,7%. Die daling werd voor 0,25% doorberekend 
aan de medewerkers en voor 0,05% aan de werkgevers. In 2012 is de premie 3,9%, waarvan in 
absolute zin 2,35% voor de werknemers en 1,55% voor de werkgevers. 

De arbeidsongeschiktheidpremie bedraagt in 2009 en 2010 0,6%, maar is per 2011 gedaald 

naar 0,3%. Ook in 2012 is deze 0,3%. Hierbij is de verdeling tussen werknemers en werkgevers 

25%-75%. 
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- Belangrijkste sociale premies 
De onderstaande premie-ontwikkeling geldt voor alle sectoren. 

De premie Zorgverzekeringswet was 7 ,05% in 2010 (een stijging van 0,15%), 7 ,75% in 2011 (een 
stijging van 0,70%) en 7 ,1% in 2012 (een daling van 0,65%). Maar in 2012 is de premiegrondslag 
fors gestegen van € 33.427, - naar € 50.064,- . 

De basispremie voor de WAOAA/iA was in 2010 5,7%. in 2011 is deze premie gedaaid met ruim 
0 ,60% naar 5 ,1%, terwijl deze in 2012 5 ,05% bedraagt. De gedifferentieerde premie is afhankelijk 
van de instroom in de WAOAA/IA en verschilt dus per organisatie. 

Werkgevers in de publieke C A O Kunsteducatie zijn eigenrisicodragend voor de WW. Zij kunnen 
bij de werknemer pseudo WW-premie inhouden. In 2010, 2011 en 2012 is de pseudo WW-premie 
nihil. 

Daarnaast zijn er nog enkele andere kleinere verschuivingen zoals ten aanzien van de Algemene 
nabestaandenwet en heffing ondernemingsraden. Deze laatste komt te vervallen per 2013 . 

Van belang is ook te vermelden dat de Wet uniformering loonbegrip per 2013 in werking treedt. 
Met deze wet wordt een uniform loonbegrip ingevoerd voor de heffing van loonbelasting, premie 
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet. Alle heffingsgrondslagen worden gelijkgetrokken. 
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4. Ontwikkeling gemeentefonds 

Accres 
Onderdeel van de afspraken tussen Rijk en Gemeenten is dat het accres voor 2010 en 2011 is 
vastgezet en wel op 0,5% nominaal. Gemeenten weten dus hoeveel accres zij in beide jaren 
ontvangen. Vanaf 2012 is de normeringssystematiek ("trap op, trap af') hersteld. De ontwikkeling 
van het accres voor de jaren 2012 tot en met 2015 is beperkt. 

Tabel 5. Ontwikkeling nominaal accres gemeentefonds 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nominaal accres 

(jaarlijkse groei 
in procenten) 
- Meicirculaire 2011 nvt 0,50% 0,50% 0,55% 0,74% 1,84% 0,69% 
gemeentefonds 
- Sept.circulaire 2011 nvt 0,50% 0,50% -0,52% 0,86% 2,42% 0,54% 

gemeentefonds 

In deze tabel gaat het om nominale accressen. Door twee oorzaken zijn de nominale accressen 
ontoereikend om de koopkracht van gemeenten op peil te houden, omdat zij het accres in elk 
geval moeten inzetten voor de volgende posten: 

de stijging van de lonen en prijzen (voor 2010, 2011, 2012 en 2013 raamt het C P B de 
inflatie op respectievelijk 1,6%, 2,3%, 2,25% en 1,75%) en 
de weglek van een deel van het accres naar de groeiende gemeenten (ca. 0,5%). 

Dit betekent dat het reële accres zeker tot en met 2013 negatief uitvalt. Daarnaast kennen 
gemeenten diverse andere tegenvallers, met name in de grondexploitatie, de Wet werk en 
bijstand e.d. 

In algemene zin kan gesteld worden dat de laatste septembercirculaire gemeentefonds was 
gebaseerd op een voorzichtige opleving van de economie. Toch liet ook deze al een daling zien 
voor 2012. Aan de positieve cijfers voor de jaren erna kan niet veel waarde worden gehecht. 
Temeer daar er nieuwe rijksbezuinigingen komen die worden doorvertaald naar de gemeenten: 
vuistregel is dat 7 a 8% van het te bezuinigen rijksbedrag in mindering wordt gebracht op het 
gemeentefonds. Ook komen er mogelijk bezuinigingen op specifieke uitkeringen. De gemeente
financiën komen daarmee verder onder druk te staan. 
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5. Vergelijking verschillende Cao-loonkostenontwikkelingen 

Tabel 6 biedt voor de jaren 2002-2012 een overzicht van de gevolgen van de Cao-afspraken voor 
de loonkosten zoals die de afgelopen jaren in de drie sectoren zijn gerealiseerd, aangevuld met 
gegevens over de loonkostenontwikkeling bij de gemeenten. 

Tabel 6. Overzicht loonkostenontwikkeling 2002-2011 

Welzijn en 
Maat

schappelijke 
Dienstverlening 

Openbare 
Bibliotheken 

Kunsteducatie 
(private 

Cao) 

Kunsteducatie 
(publieke 

Cao) 

Gemeenten 

2002 5 ,25% 4 , 0 0 % 5,20% 4 , 9 1 % 4 , 9 1 % 

2003 2 ,53% 2 ,00% 3 ,19% 2 ,86% 2 ,86% 

2004 0 ,00% 2 ,00% 0 ,48% 0 ,00% 0 ,00% 

2005 1,25% 0,92% 0,08% 0 ,58% 0 ,58% 

2006 1,09% 1,95% 2 ,99% 1,89% 1,89% 

2007 2 ,42% 2 ,00% 2 ,33% 2 ,60% 2 , 6 0 % 

2008 3 ,84% 2 ,50% 4 ,08% 3 ,65% 3 ,65% 

2009 4 , 7 1 % 2 ,00% 1,79% (2) 1,42% 0 ,92% 

2010 4 , 3 0 % 1,25% 1,13% (3) 2 ,14% 

+ X % 
(6) 1,64% 

+Y% 

2011 (1 )0 ,67% 1,00% 1,00% (4) - 0 , 0 7 % (7) - 0 , 3 2 % 

2012 P M 1,25% P M (5) 0 ,25% (7) P M 
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(1) 
Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is niet opgezegd en vervolgens algemeen verbindend 
verklaard tot en met 31 december 2012. De bonden hebben 1,5% loonsverhoging geëist plus afspraken over 
werkgelegenheid en scholing. Of anders 2% loonsverhoging conform CPB-raming voor de consumenten
prijsindex van toen 2%. Er is tot op heden geen akkoord bereikt. 
(2) 

Naast de Cao-loonstijgingen die voor de hele sector Gemeenten is overeengekomen (0,92%) is er voor het 
onderwijzend personeel in de publieke sector kunsteducatie in 2009 sprake van een Cao-loonkostenstijging 
van 0,5%. De totale loonkostenontwikkeling is daarmee voor hen in principe 1,42%. Zie ook paragraaf 3.3. 
(3) 
- Naast de Cao-loonstijging die voor de gehele sector gemeenten is overeengekomen (1,64%) is er voor het 
onderwijzend personeel in de publieke sector kunsteducatie in 2010 sprake van een Cao-loonkostenstijging 
van 0,5%. De loonkostenontwikkeling dientengevolge is 2,14%. 
- En per 1 juli 2010 is de salaristabel voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie aangepast door de 
salarisbedragen in de drie uitloopbedragen van schaal 8 te verhogen. Landelijk gezien is ongeveer 80% van 
het onderwijzend personeel hierin ingeschaald. Het kosteneffect is behoorlijk, maar verschilt per instelling. 
- Plus de bodem in de eindejaarsuitkering is per 2010 verhoogd. Het kosteneffect verschilt per instelling. 
Zie ook paragraaf 3.3. 
(4) 
Cao gemeenten inclusief publieke kunsteducatie geldt tot 1 juni 2011. Mogelijk willen de bonden in 2011 
ook nog wat extra loonsverhoging voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie. Op 20 april 2012 is een 
onderhandelaarsakkoord gesloten voor de periode 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Dit kent geen 
specifieke maatregelen voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie. Wel een loonsverhoging van 1 % 
per 1 januari 2012 en van nogmaals 1% per 1 april 2012. Plus een eenmalige uitkering in augustus 2012 van 
€ 200 voor schaal 7 en hoger of € 400 voor de andere schalen. Per 2013 is er gedurende drie jaar een 
individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar. Omdat het nog geen definitief akkoord betreft is dit alles niet 
verwerkt in tabel 6. 
(5) 
De opmerkingen over 2011 onder punt 5 gelden ook voor 2012. 
(6) 

De bodem in de eindejaarsuitkering in de Cao gemeenten is per 2010 verhoogd. Het kosteneffect verschilt 
per gemeente. 
(7) 
Cao gemeenten geldt tot 1 juni 2011. Met de bonden is gesproken over verlenging van de Cao 2009-2011. 
De werkgevers hebben een loonsverhoging van 1% per 1 april 2011 en van 1% per 1 april 2012 geboden 
plus een loopbaanbudget. De bonden hebben dit afgewezen. Daarna zijn de onderhandelingen opnieuw 
gestart en is er op 20 april 2012 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de periode 1 juni 2011 tot en 
met 31 december 2012. Dit kent een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en van nogmaals 1% per 
1 april 2012. Plus een eenmalige uitkering in augustus 2012 van € 200 voor schaal 7 en hoger of € 400 voor 
de andere schalen. Per 2013 is er gedurende drie jaar een individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar. 
Omdat het nog geen definitief akkoord betreft is dit alles niet verwerkt in tabel 6. 

Voor alle posten die bij 2012 met PM zijn aangegeven geldt dat er nog geen definitief Cao-akoord is. 
Voor de volledigheid willen wij u er nogmaals op wijzen dat de bovenstaande cijfers uitsluitend de 
ontwikkeling van de loonkosten betreffen die het gevolg is van Cao-afspraken. Kostenstijging als gevolg van 
incidentele loonkostenontwikkelingen en de ontwikkeling van diverse premies zijn hierin dus niet verwerkt. 
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DEEL 2 : WIJZIGING SUBSIDIES WELZIJN EN CULTUUR 

1. Algemeen 
1.1. Ten geleide 
In onze ledenbrief 'Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur' van 4 juli 2011 (Lbr. 
11/045) hebben wij als algemene achtergrond een uitgebreide toelichting gegeven hoe als 
gemeente te handelen bij subsidiewijziging. Wij raden u aan deze brief ook nu nog te benutten en 
memoreren de daarin behandelde onderwerpen thans in het kort. Voor een aantai onderwerpen 
vragen wij opnieuw specifiek uw aandacht. Dit betreft de relatie gemeente-werkgever-werknemer, 
bovenwettelijke WW-uitkeringen (voorheen wachtgelden), frictiekosten, een reorganisatie-
of sociaal plan en de ontslagbepalingen in de drie private Cao's . 

1.2. Algemene achtergrond in VNG-ledenbrief 2011 
Er leven vanwege de bezuinigingen met name de laatste jaren veel vragen over de door 
gemeenten bij subsidiewijziging te volgen handelwijze, met name ten aanzien van die 
instellingen die voorheen vielen onder de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde 
en gesubsidieerde sector (Waggs) of deel uitmaakten van het gemeentelijke apparaat. 
Dit betreft de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare Bibliotheken 
en Kunsteducatie (oftewel kunstzinnige vorming). Deze kennen thans elk een eigen Cao 
en een eigen werkgeversvereniging. 

Om de actuele verhouding tussen gemeenten en instellingen beter te duiden gaf de V N G -
ledenbrief 'Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur' van 4 juli 2011 (Lbr. 11/045) 

allereerst een kort historisch overzicht. Hierin kwamen de wordingsgeschiedenis van de huidige 
Cao's en de daarin opgenomen ontslagregelingen aan de orde inclusief de aanvankelijke 
rijksinvloed en de vergelijking met de ambtenaren. Het juridisch kader voor alle partijen, betrokken 
bij gesubsidieerde instellingen, is belicht. De hoogte en duur van bovenwettelijke WW-uitkeringen 
(of wachtgelden) zijn vervolgens aan bod gekomen en nader toegelicht in een bijlage. We hebben 
een blik op de praktijk geboden. En we informeerden u over het belang van een sociaal plan, dat 
werkgevers bij ontslagkwesties kunnen opstellen. Voorts zijn we ingegaan op de gang van zaken 
bij nieuwe gemeentelijke bekostigingsvormen. En tot siot hebben we een aantai aangelegen
heden behandeld die met een subsidiewijziging kunnen samenhangen zoals de gemeentelijke 
besluitvorming op basis van de Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen inzake overgang van 
onderneming, ontslagtermijnen, procedures bij liquidatie en opheffing en de aansprakelijkheid van 
bestuurders. 

1.3. Relatie gemeente-werkgever-werknemer 
Wettelijk gezien is er geen tripartiete reiatie tussen gemeente, werkgever en werknemer. 
Private Cao's binden slechts de werkgever en de werknemer. Wel kan een gemeente zichzelf 
daaraan hebben gebonden door: een subsidieverordening, haar subsidiebeschikkingen of 
afspraken bij de privatisering van instellingen die eerder publiek waren. 
Ook kan zij door haar handelen richting instellingen in eerdere ontslagkwesties vanwege 
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gemeentelijke bezuinigingen de (juridisch op te eisen) verwachting hebben gewekt dat zij thans in 

vergelijkbare vorm daarmee zal omgaan. Er is een speciale verantwoordelijkheid als gemeenten 

de gesubsidieerde instellingen niet de mogelijkheid hebben geboden reserves te vormen voor de 

kosten bij het eventuele ontslag van werknemers. 

Al met al geldt dat het bij de toekenning van ontslagvergoedingen aan werknemers door 
instellingen met een gemeentelijke subsidiekorting en de eventuele vergoeding daarvan door de 
gemeentelijke subsidiënt gaat het om een ingewikkeld onderwerp, dat voor een deel niet door 
regelgeving en jurisprudentie wordt afgedekt. Een goede lokale afweging is daarom noodzakelijk, 
zowel bij het aangaan van een nieuwe subsidierelatie als het wijzigen van een bestaande, in het 
bijzonder als het gaat om bezuinigen c.q. verlagen, afbouwen of intrekken van subsidie. 

1.4. Bovenwettelijke WW-uitkeringen (voorheen wachtgelden) 
Veel gemeenten moeten bezuinigen op de door hen gesubsidieerde instellingen in welzijn en 
cultuur. Een gemeentelijke subsidiewijziging kan rechtspositionele gevolgen hebben voor het 
personeel zoals ontslag. De instelling kan daardoor geconfronteerd worden met kosten voor 
bovenwettelijke WW-uitkeringen (voorheen wachtgelden). Voorts vragen wij u in dit kader 
aandacht voor het volgende. Als gemeenten bezuinigen op instellingen in sectoren die 
arbeidsintensief zijn - zo is bijvoorbeeld in de sector Kunsteducatie driekwart van de uitgaven 
loongerelateerd - dan kan dit een onmiddellijke aantasting van de werkgelegenheid in deze 
sectoren betekenen. Gemeenten kunnen zich hiervan rekenschap geven bij het wijzigen van 
de subsidie voor deze instellingen. 

1.5. Frictiekosten 
Ten gevolge van een subsidiewijziging vanwege verlaging, afbouw of beëindiging is er bij de 
gesubsidieerde instelling sprake van frictiekosten, ook in de personele sfeer. Deze hebben veelal 
te maken met het begeleiden van de werknemers die (deels) ontslagen worden van werk naar 
werk. Werkgeversverenigingen hebben ons gevraagd u als subsidiënt daarop te wijzen, omdat 
gemeentelijke bekostiging daarvan van belang kan zijn. Het verkleint de kans op (langdurige) 
uitkeringen en het vergroot de kans op snelle afhandeling van subsidiewijzigingen. Overigens 
gaan gemeenten er steeds vaker toe over om extra geld ter beschikking te stellen voor uit-
stroombevorderende maatregelen in de vorm van flankerend beleid op basis van een sociaal 
plan. Dat wil zeggen ten behoeve van de herplaatsing van (deels) ontslagen werknemers. 

1.6. Reorganisatieplan of sociaal plan 
1.6.1. Cao-bepalingen 
De Cao's bepalen dat er bij bezuinigingen die ontslag teweegbrengen een reorganisatieplan moet 
worden opgesteld. De Cao Openbare Bibliotheken schrijft per 1 november 2010 een breder 
sociaal plan voor. 
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1.6.2. Kostenbesparing t.g.v. sociaal plan 
In de situatie die ontstaat in geval van ontslagen bij subsidievermindering of reorganisatie als 
gevolg van gewijzigd overheidsbeleid hebben de vakbonden er doorgaans belang bij de gevolgen 
voor hun leden zo veel mogelijk te verzachten door middel van een goed sociaal plan, hetgeen 
breder is dan een reorganisatieplan. Naast deze sociale aspecten is het vaak ook uit financieel 
oogpunt wenselijk dat een sociaal plan tot stand komt: door middel hiervan kunnen, veelal 
langdurige, uitkeringsverpiichtingen en overige onvermijdbare kosten worden voorkomen 
of in tijd beperkt. Laatstgenoemde invalshoek is, naast het voeren van een verantwoord 
sociaal beleid, met name voor werkgevers reden een sociaal plan af te sluiten. 
Sociale plannen worden gesloten in de vorm van overeenkomsten tussen de werkgever(s) 
en de vakbond(en). Vanwege het sociale en kostenbesparende aspect doen gemeenten er 
volgens de werkgeversverenigingen echter over het algemeen verstandig aan om deze sociale 
plannen wel te subsidiëren. 

1.6.3. Twee soorten bepalingen in sociaal plan 
Sociale plannen kennen twee soorten bepalingen: 
rechtspositionele/procedurele en uitstroombevorderende bepalingen. 
- Rechtspositionele/procedurele bepalingen 
Hierin wordt de rechtspositie van de werknemers vastgelegd. Voorbeelden van dergelijke 
bepalingen zijn onder meer: 

- in principe geen gedwongen ontslag; 
- een salarisgarantie bij herplaatsing in een lagere functie; 
- voorrang voor boventallige werknemers bij interne vacatures. 
- Uitstroombevorderende bepalingen 
Hierbij kan worden gedacht aan: 
- om-, her- en bijscholing voor een andere functie (financiële faciliteiten, educatief verlof 
met behoud van salaris); 
- sollicitatiefaciliteiten (vergoeding sollicitatiekosten, buitengewoon sollicitatieverlof, 
mogelijkheid om terug te keren in geval van "mislukte proeftijd"); 
- premiëring overstap naar andere werkgever (door vergoeding verhuiskosten en tijdelijke 
reiskostenvergoeding); 
- solidariteits-/vertrekpremie (uitkering ineens bij het zelf nemen van ontslag door de werknemer); 
- outplacement; 
- bevorderen deeltijdwerk (indien een werknemer structureel korter gaat werken krijgt deze nog 
gedurende een bepaalde periode het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris vergoed). 
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2. Specifiek 
2.1. Cao Welzijnswerk en Maatschappelijke Dienstverlening 
Per 2009 is het wachtgeld vervangen door een bovenwettelijke WW-uitkering. Werknemers 
ontvangen een eenmalige ontslagvergoeding. Daarnaast een bovenwettelijke WW-uitkering 
gerelateerd aan de duur van de WW-uitkering en gemaximeerd op 38 maanden. De duur 
hangt af van leeftijd en diensttijd. Voor oude afspraken en werknemers boven 55 jaar geldt 
als overgang nog de oude Wachtgeldregeling. Omdat dit laatste voor de werkgevers duurder 
blijkt te zijn dan voorzien willen zij thans een aanpassing van deze overgangsregeling. 
Zie voorts bijlage 1.1. 

2.2. Cao Openbare Bibliotheken 
Per november 2010 geldt een nieuw sociaal plan. Een boventallige werknemer heeft de keuze om 
deel te nemen aan een mobiliteitsplan ter begeleiding naar ander werk. Hij behoudt 6 maanden 
salaris voor sollicitaties e.d. en krijgt daarnaast een persoonlijk budget. Indien een werknemer 
voor zichzelf geen mogelijkheden elders ziet, dan volgt een vaststellingsovereenkomst met 
ontslagvergoeding. Hiermee zijn de Wachtgeldregeling en de Regeling eenmalige uitkering bij 
ontslag vervallen. Voor oude afspraken geldt het oude sociaal plan. 
Zie voorts bijlage 1.2. 

2.3. Cao private Kunsteducatie 
- Algemeen 
Er is sprake van een bovenwettelijke WW-uitkering van maximaal 4 jaar. De duur hangt af van 
leeftijd en diensttijd. De uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden afgekocht. Vooroude 
afspraken tot 1 januari 2007 gelden de oude regelingen. De werkgevers denken aan het inperken 
van dit alles gelet op de hoge kosten ervan. Immers, de duur van de bovenwettelijke uitkeringen 
in de sector is niet gekoppeld aan die van de WW. Mocht de WW-duur verkort worden hetgeen 
mogelijk het geval is als gevolg van de nieuwe bezuinigingsplannen van het Rijk dan zal dit veel 
extra kosten met zich meebrengen voor de instellingen. 

Hierbij moet voorts het volgende opgemerkt worden: een WW-uitkering geldt pas bij meer dan 
5 uur verlies van werk per week. In deze sector zijn vaak kleine banen. Indien een werknemer 
niet voor een WW-uitkering in aanmerking komt dan dient de werkgever dat te compenseren. 
En tweede opmerking geldt de garantieregeling bij urenverlies. Deze kan niet worden toegepast 
als het gaat om subsidiewijziging, maar alleen bij een autonome vermindering van leerlingen. 
Zie voorts bijlage 1.3. 

- B3-instellingen 
Gesubsidieerde instellingen zijn er in vele soorten en maten. Als zij de zogeheten B3-status 
hebben, hetgeen onder andere een verplichte aansluiting bij het A B P betekent, worden zij 
beschouwd als "overheidswerkgever" en geldt voor hen hetzelfde als voor "reguliere" 
overheidswerkgevers (Rijk, gemeenten, provincies etc). 

onderwerp indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2011-2013 datum 23 april 2012 24/41 



Sinds 2001 is voor overheidspersoneel de Werkloosheidswet van kracht. Dat betekent dat 
overheidsmedewerkers bij werkloosheid een WW-uitkering ontvangen. Anders dan in de private 
sector, zijn overheidswerkgevers dus ook B3-instellingen hiervoor eigen-risico-drager. Zij betalen 
de uitkering zelf. Daar tegenover staat dat zij geen WW-premie afdragen. Het werknemersdeel 
van de WW-premie (de pseudo WW-premie) mogen overheidswerkgevers in eigen zak houden. 
Daarmee kunnen ze dus in principe een potje opbouwen, waaruit voorkomende WW-uitkeringen 
betaaid kunnen worden tenzij de gemeentelijke subsidie-methode geen mogelijkheden daarvoor 
biedt. 

Voor gemeenten geldt daarnaast dat er een bovenwettelijke werkloosheidsvoorziening (BWW) is. 
Die voorziening bestaat, in een beperkt aantal gevallen, uit een aanvulling op de W W en een 
uitkering na afloop van de WW. Of deze bovenwettelijke werkloosheidsvoorziening ook voor de 
gesubsidieerde B3-instellingen geldt, is afhankelijk van de rechtspositieregeling van die instelling. 
Is dat de C A R - U W O , dan is de gemeentelijke voorziening ook op hen van toepassing. 
Is dat een andere Cao, dan moet naar de desbetreffende arbeidsvoorwaarden gekeken worden. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat deze ledenbrief u behulpzaam kan zijn bij uw contacten op lokaal niveau 
met werkgevers en desgewenst ook met werknemers van gesubsidieerde instellingen. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J .J .M. Pans 
voorzitter Directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bijlage 1 

bij ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2011-2013 23 april 2012 

Hoogte en duur bovenwettelijke WW-uitkeringen 

I. 1. Cao-bepalingen Welzijnswerk & Maatschappelijke Dienstverlening 

II. 6. Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 
1 De wachtgeldregeling uit de C A O Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2007-2008 
(artikel 3.2) komt per 1-1-2009 te vervallen. De overgangsregeling is opgenomen in Bijlage 9, 
overgangsregeling 9.2. 

2 Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontvangt de werknemer een 
ontslagvergoeding. Werknemers tot 50 jaar ontvangen een ontslagvergoeding van één-zesde 
maandsalaris per dienstjaar. Werknemers van 50 jaar en ouder ontvangen een ontslagvergoeding 
per dienstjaar van één-vierde maandsalaris. 

3 De werknemer ontvangt een aanvulling op de WW. Voor de berekening van de duur van de 
aanvulling wordt de volgende systematiek toegepast: 

a. De totale duur van de aanvullingsperiode is gerelateerd aan de WW-duur van de werknemer en 

gemaximeerd op 38 maanden. 

b. De duur van de aanvulling op de W W bedraagt drie maanden. Voor de rechthebbende die op 
de dag van het ontslag nog geen 21 jaar oud is, wordt daar een duur gelijk aan 18% van zijn 
diensttijd bij opgeteld, voor de rechthebbende die op de dag van ontslag 21 jaar oud is een duur 
gelijk aan 19,5% van zijn diensttijd, en zo per leeftijdsjaar opklimmend met 1,5% tot aan de 
rechthebbende die op de dag van ontslag 60 jaar of ouder is. Voor laatstgenoemde bedraagt de 
vermeerdering 78%. 

4 De hoogte van de aanvulling op de W W wordt als volgt vastgesteld: 

a. Gedurende 6 maanden ontvangt de werknemer een aanvulling tot 100% van het salaris; 

b. Gedurende 12 maanden ontvangt de werknemer een aanvulling tot 90% van het salaris; 

c. Daarna ontvangt de werknemer een aanvulling tot 80% van het salaris. 

Overgangsregeling Wachtgeld voor oude afspraken en oudere werknemers 
1 Voor de overgang van de wachtgeldregeling naar de in artikel 11.6 van de C A O bedoelde 
regeling gelden de volgende afspraken voor werknemers, die op grond van de in artikel 3.2 van 
de C A O 2007-2008 (Uitvoeringsregeling L; digitaal beschikbaar via www.fcbwjk.nl) genoemde 
redenen tot ontslag recht zou hebben op wachtgeld: 
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a. Indien sprake is van een van de in artikel 3.2 lid 1 van de C A O 2007-2008 genoemde redenen 
tot ontslag, en de maatregel die tot het ontslag leidt blijkt uit: 

- Een definitief besluit dat voor 1 januari 2009 is genomen, 

- Een voorgenomen besluit waarvoor voor 1 januari 2009 een adviesaanvraag is neergelegd bij 
de OR, 

- Een voor 1 januari 2009 met de vakbonden overeengekomen sociaal plan, 
- Een voor 1 januari 2009 aan de vakbonden gestuurde uitnodiging om te overleggen over een 
sociaal plan, 

behouden de werknemers die worden ontslagen, mits ze zich aantoonbaar hebben ingezet om 
een andere baan te vinden, recht op wachtgeld overeenkomstig het gestelde in 
Uitvoeringsregeling L Wachtgeld. De werknemer die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, 
voldoet voor de duur van de arbeidsongeschiktheid aan de hiervoor genoemde verplichting door 
volledig mee te werken aan het afgesproken re-integratietraject. Dit recht treedt niet in de plaats 
van mogelijk gunstigere afspraken waarop de werknemer op 1 januari 2009 als individueel 
verworven recht aanspraak kan doen gelden. 

b. Voor de werknemer die op grond van de in artikel 3.2 van de C A O 2007-2008 
(Uitvoeringsregeling L) genoemde redenen tot ontslag recht zou hebben op wachtgeld, die op 31 
december 2005 in dienst was en die op 1 januari 2009 50 jaar en ouder maar jonger dan 55 jaar 
is, geldt in aanvulling op en in afwijking van artikel 11.6: 
- Als voor de werknemer recht op aanvulling WW ontstaat, is dit recht niet beperkt tot de duur van 
de WW, maar tot 48 maanden. Daarbij wordt de uitkering na ommekomst van de WW-periode 
verrekend 

met inkomsten uit arbeid sociale verzekeringsuitkeringen, pensioenuitkeringen of inkomsten uit 
eigen bedrijf. De werkgever kan het bedrag dat hiermee gemoeid is, kapitaliseren en als een 
uitkering ineens doen om te voorkomen dat de aanvulling in mindering wordt gebracht op sociale 
uitkeringen. 
- De werknemer ontvangt een extra ontslagvergoeding van 1 maandsalaris 

c. Voor de werknemer die op grond van de in artikel 3.2 van de C A O 2007-2008 
(Uitvoeringsregeling L) genoemde redenen tot ontsiag recht zou hebben op wachtgeld, die op 31 
december 2005 in dienst 

was en op 1 januari 2009 55 jaar of ouder is blijft de wachtgeldregeling van kracht 
overeenkomstig het gestelde in Uitvoeringsregeling L Wachtgeld van de C A O 2007-2008. 

d. Binnen het kader van dit artikel wordt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van 
artikel 7:685 BW wegens de in voorgaande leden bedoelde omstandigheden gelijk gesteld aan 
ontslag. 
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Bijlage 1.2. Cao-bepalingen Openbare Bibliotheken 

Regeling Sociaal Plan (geldig per 1 november 2010) 

Uitgangspunten 

1 Het doel van de Regeling Sociaal Plan is het opvangen van de sociale gevolgen door een 
ondernemingbeslissing waaruit een reorganisatie, fusie dan wel afsplitsing voortvloeit. 
2 De maatregelen in de Regeling Sociaal Plan zijn erop gericht dat werknemers, op wie het plan 
van toepassing is, een nieuwe werkkring vinden (binnen of buiten de branche Openbare 
Bibliotheken) 
en stelt de verantwoordelijkheid van de individuele werkgever en individuele werknemer centraal. 
3 Van werkgever en werknemer wordt ten aanzien van de uitvoering van de Regeling Sociaal 
Plan een actieve houding verwacht. 
4 De Regeling Sociaal Plan leidt tot afspraken die de individuele werknemer en de individuele 
werkgever stimuleren te investeren in het zoeken naar nieuw werk, omdat de Regeling erop 
gericht is mensen van werk naar werk te helpen, ter voorkoming van gedwongen ontslag. 
5 De Regeling Sociaal Plan gaat uit van de doorlopende ontwikkeling van werknemers, waarbij 
investeren in ontwikkeling een verantwoordelijkheid is van de individuele werkgever en de 
individuele werknemer. 
6 De Regeling Sociaal Plan krijgt invulling door de werkgever en individuele werknemer, waardoor 
individuele keuzes mogelijk zijn en er rekening kan worden gehouden met de individuele en locale 
omstandigheden. Dit geeft mogelijkheden tot diversiteit zonder dat sprake is van een als 
onrechtvaardig ervaren ongelijkheid. 
7 Een werknemer dient zo veel mogelijk te werken in een functie die qua inhoud, vereiste kennis 
en vaardigheden en competenties bij hem past. 
8 Bij de (her)plaatsing van werknemers wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele 
capaciteiten en wensen en huidige werken woonplaats om verhuizing en/of langere reistijden 
zoveel mogelijk te beperken. 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen 
Artikel 1 Definities 
a Reorganisatie (inclusief fusie, of afsplitsing) 
Een reorganisatie, waaronder ook zijn begrepen fusie of afsplitsing, is iedere belangrijke wijziging 
in de organisatie, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden, die leidt tot 

inkrimpen, of verplaatsen, dan wel beëindigen van activiteiten, wijziging, of vermindering van 
functie(s), herplaatsing van werknemers en/of boventallig verklaring. 

b De Regeling 
De Regeling Sociaal Plan 
c Formatieplaatsenplan 
Het overzicht van functies na reorganisatie. 
d Reorganisatieplan 

Beschrijving, volgens art. 4 van deze Regeling, van de huidige en de nieuwe 
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organisatie/organisatieonderdelen en de huidige bezetting, alsmede de planning van uitvoering en 
overlegmomenten met de OR/PVT/personeel. 
e Herplaatsingskandidaat 

De werknemer van wie de functie komt te vervallen, 
f Oude functie 

De functie die de boventallige werknemer voor het besluit tot reorganisatie vervulde en door de 
reorganisatie is komen te vervallen. 
g Nieuwe functie 

Een functie die vóór de reorganisatie niet voorkwam, 
h Uitwisselbare functies 

Functies met verschillende benamingen die naar inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 
vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar functieniveau en beloning gelijkwaardig zijn. 
i Passende functie 
Een functie die naar het oordeel van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en 
vaardigheden voldoende verwant is aan de oude functie van de werknemer, of een functie 
waarvoor de werknemer binnen redelijke tijd geschikt te maken is. Een functie is slechts passend 
als de functie maximaal één salarisschaal lager is gewaardeerd dan de oude functie van de 
werknemer. 
Een functie die voor het overige passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien 
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden 

van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar daartegen verzetten, of leidt tot een reistijd die 
in redelijkheid niet aanvaardbaar is. 
j Plaatsingsplan 
Het document waarin de procedure, werkwijze en het tijdpad van de plaatsing van werknemers in 
de nieuwe organisatie zijn vastgelegd, 
m Boventallige werknemer 
De werknemer van wie de functie en de arbeidsplaats is komen te vervallen als direct gevolg van 
een besluit tot reorganisatie, 
n Persoonlijk budget 
Het budget dat de boventallige werknemer met de werkgever overeenkomt voor maatregelen 
gericht op ondersteuning naar werk bij een andere werkgever zoais beschreven in artikel 12. 
0 Commissie 

De bezwarencommissie als bedoeld in artikel 17. 

Artikel 2 Algemene bepalingen en voorwaarden 

1 De werkgever voert iedere onder deze Regeling vallende organisatiewijziging op een correcte, 
zorgvuldige en open wijze uit. Informatie wordt steeds zo tijdig en volledig mogelijk aan 
werknemers, ondernemingsraad/PVT en de vakorganisaties verstrekt. 
2 Zowel in de voorbereiding van de reorganisatie als in de totstandkoming ervan wordt voor zover 
mogelijk uitgegaan van "mens volgt functie" en zal de werkgever streven naar plaatsing van 
werknemer in eenzelfde, een uitwisselbare, of passende functie. Hierbij zal rekening gehouden 
worden met de voorkeuren, de mogelijkheden, de omstandigheden en de bestaande rechten van 
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betrokken werknemers. Van de individuele werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan de 
veranderingen, zich volledig inzet en zich blijft ontwikkelen. 

3 De werkgever realiseert personele besparingen zoveel mogelijk door arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd niet te verlengen en de met externe arbeidskrachten gesloten overeenkomsten 
(tussentijds) te beëindigen. Daarnaast kan de werkgever een werknemer tijdelijk detacheren bij 
een andere werkgever. 

4 De werknemer is gehouden volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de Regeling. 
De werkgever kan hem als sanctie op onvoldoende inzet uitsluiten van de voorzieningen in het 
kader van deze Regeling. 

5 De werknemer dient zich flexibel op te stellen, open te staan voor een beschikbaar komende 
passende functie en mee te werken aan het maximaliseren van zijn inzetbaarheid. Zo nodig dient 
de werknemer mee te werken aan zijn her-, om- of bijscholing waarmee hij geschikt wordt voor 
een beschikbare passende functie. 

6 De werknemer die een beroep doet op de (financiële) aanspraken en faciliteiten van de 
Regeling, is verplicht zich te houden aan de Regeling. Het geven van onjuiste en/of onvolledige 
inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, dan wel zich 
niet houden aan een termijn, heeft uitsluiting van de Regeling tot gevolg en zal leiden tot 
terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. Dit kan tevens aanleiding voor de 
werkgever zijn om over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Regeling is dan 
niet meer op deze werknemer van toepassing. 

7 De werknemer die van mening is dat de Regeling niet juist op hem wordt toegepast, kan, indien 
overleg met werkgever hierover niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zijn bezwaar 
schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de daartoe ingestelde bezwarencommissie. 

Het bezwaar dient te worden ingediend uiterlijk op de tiende werkdag nadat de werknemer kennis 
heeft kunnen nemen van de beslissing waartegen hij bezwaar wil maken. Het maken van 
bezwaar heeft geen opschortende werking. 

8 De werkgever dient de werknemer te wijzen op een beschikbaar komende passende functie en 
mee te werken aan het maximaliseren van de inzetbaarheid van de werknemer. Zo nodig biedt de 
werkgever de werknemer her-, om- of bijscholing aan , waarmee hij geschikt wordt voor een 
passende functie. 

9 De werkgever stelt zich proactief op bij de toepassing van de Regeling Sociaal Plan om de kans 
op het vinden van een functie van de werknemers te vergroten. 

10 De werkgever kan ook vóór het besluit tot reorganisatie is genomen met werknemers 
afspraken maken over de volgende faciliteiten: 

- een loopbaanscan; 
- loopbaaninstrumenten; 
- outplacement; 
- scholing; 

- stage/detachering/tijdelijke indiensttreding 
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Artikel 3 Werkingsduur 
De in de Regeling opgenomen bepalingen worden toegepast vanaf het moment dat de werkgever 
het besluit heeft genomen over te gaan tot reorganisatie. De toepassing van de Regeling eindigt 
een halfjaar na de feitelijke effectuering van de reorganisatie. Onder feitelijke effectuering wordt 
hier verstaan het moment waarop aan de werknemers is meegedeeld in welke functies ze zijn 
geplaatst of dat herplaatsing niet mogelijk is. 

Artikel 4 Reorganisatieplan 
De werkgever stelt een reorganisatieplan op. Het reorganisatieplan geeft minimaal inzicht in: 
a de reden van de reorganisatie; 
b de tijdsplanning en de wijze van de uitvoering van de reorganisatie; 

c de planning van de momenten waarop met de O R / P V T overleg wordt gevoerd en waarop de 
betrokken werknemers worden geïnformeerd; 
d de huidige organisatie/organisatieonderdelen, met de daarin opgenomen functies en de 
bijbehorende formatie; 
e inventarisatie lopende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd en 
overeenkomsten met externe arbeidskrachten. 
f de bezetting van de huidige organisatie/organisatieonderdeel; 
g het formatieplaatsenplan van de nieuwe organisatie/organisatieonderdelen, 
met de daarin opgenomen functies en de bijbehorende formatie. 

Artikel 5 Vertrekpremie 
1 De werknemer die aangeeft niet voor herplaatsing in aanmerking te willen komen om zo plaats 
te maken voor een boventallige werknemer, treedt in overleg met de werkgever over een 
mogelijke vertrekpremie. 
2 Indien de werkgever en de werknemer overeenstemming hebben over de omvang van de 
vertrekpremie, sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging 
van het dienstverband, waarin tevens de vertrekpremie is vermeld. 

Hoofdstuk 2 Maatregelen gericht op ondersteuning naar ander werk bij de werkgever 
Artikel 6 Aanwijzing herpiaatsingkandidaten 
1 De werkgever stelt het formatieplaatsenplan vast na advies van de 
ondernemingsraad/PVT conform artikel 25 lid 1 WOR. 
2 De werkgever maakt het formatieplaatsenplan bekend aan de werknemers. 
3 De werkgever stelt vast welke werknemers hun functie behouden 
en van welke werknemers de functie komt te vervallen. De werknemer van wie de functie vervalt 
of wijzigt wordt aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Bij de aanwijzing van werknemers van 
wie de functie vervalt wordt rekening gehouden met de criteria van het Ontslagbesluit. 
4 De werkgever deelt mee aan de werknemer of hij zijn functie behoudt, dan wel of hij 
aangemerkt wordt als herplaatsingskandidaat. Deze mededeling wordt binnen een week na het 
gesprek schriftelijk aan de betreffende werknemer bevestigd. 
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Artikel 7 Belangstellingspeiling interne vacante functies 
1 De binnen het formatieplaatsenplan vacante functies worden bekend gemaakt aan 
herplaatsingkandidaten. 

2 De werknemer maakt zijn belangstelling voor vacante functies binnen twee weken na 
bekendmaking van de vacante functies aan de werkgever kenbaar. Hierbij kan hij tevens 
voorstellen doen voor scholing of loopbaanbegeleiding om zijn kansen op de vacante functie te 
vergroten. 

Voorstellen voor scholing of loopbaanbegeleiding kunnen zijn: 
- een loopbaanscan; 

- de inzet van loopbaaninstrumenten; 

- scholing. 
3 De werkgever kan de voorstellen van de werknemer honoreren voor scholing of 
loopbaanbegeleiding gedaan bij de belangstellingpeiling. 

De kosten komen voor rekening van de werkgever. 

Artikel 8 Plaatsingsplan 
1 De werkgever maakt uiterlijk vier weken na de belangstellingpeiling het plaatsingsplan bekend. 
2 De werkgever zal na de bekendmaking van het plaatsingsplan in een zo vroeg mogelijk stadium 
met de herplaatsingkandidaten overleg plegen over herplaatsing in een uitwisselbare, dan wel 
passende functie en de hieraan verbonden consequenties. De werkgever biedt de vacante 
functies aan, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de belangstellingpeiling en 
de volgende volgorde in acht wordt genomen: 

1. Een uitwisselbare functie; 
2. Een passende functie; 

De werknemer beslist binnen twee weken of hij de aangeboden functie accepteert. In geval de 
werknemer het aanbod niet accepteert, vindt overleg plaats tussen de werkgever en de 
werknemer, waarna de werkgever een definitief aanbod doet. 

4 Wanneer er een vacante functie is die niet is ingevuld na de procedure beschreven in de leden 
3 en 4, kunnen herplaatsingkandidaten voor wie de vacature door de werkgever niet als passende 
functie is aangemerkt, maar die menen wel geschikt te zijn voor die functie, hun belangstelling 
kenbaar maken aan de werkgever. 

5 De werkgever bevestigt de plaatsingen schriftelijk aan de betrokken werknemers. 

Artikel 9 Salariëring bij herplaatsing in een functie op een lager schaalniveau 
1 Het salaris van de werknemer die herplaatst is in een passende functie op een lager 
schaalniveau, wordt vastgesteld op hetzelfde salarisbedrag dat hij genoot voor de herplaatsing. 
De werknemer behoudt de eerste twee jaar zijn salaris, alsmede de aanspraak op algemene 
salarisverhogingen, alsmede de aanspraak op eventuele resterende periodieke verhogingen uit 
de schaal van zijn oude functie. 

2 Werkgever en de werknemer als bedoeld in lid 1 spannen zich in binnen voornoemde twee jaar 
de werknemer te herplaatsen in een functie op zijn oude functieniveau. Wordt hem gedurende die 
twee jaar een functie aangeboden op zijn oude functieniveau en accepteert de werknemer deze 
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niet, dan verliest hij na twee jaar de aanspraak op eventuele resterende periodieke verhogingen 

uit de schaal van zijn oude functie. 

Artikel 10 Wijziging plaats van tewerkstelling 
1 Als de enkele reistijd van het woon-werkverkeer naar een nieuwe plaats van tewerkstelling 
meer bedraagt dan de enkele reistijd van het woon-werkverkeer voorafgaand aan de plaats van 
tewerkstelling dan ontvangt de werknemer een compensatie voor die meerdere reistijd. 

2 De werknemer en werkgever komen de compensatie overeen, waarbij gekozen wordt uit 
compensatie in tijd, of voor de duur van de extra reistijd een bedrag in geld gelijk aan het voor de 
werknemer geldende uurloon. 

3 De compensatie wordt gegeven tot twee jaar na de wijziging van de plaats van tewerkstelling in 
het kader van de reorganisatie of tot de plaats van tewerkstelling opnieuw wijzigt. 

Hoofdstuk 3 Maatregelen gericht op ondersteuning naar werk bij een andere werkgever 
Artikel 11 Mededeling verlies van arbeid voor de werknemer 
1 Indien een herplaatsingskandidaat niet in een andere functie kan worden geplaatst, deelt de 
werkgever hem in een persoonlijk gesprek mee dat hij boventallig is. Bij de vaststelling welke 
werknemers boventallig zijn, wordt rekening gehouden met het Ontslagbesluit. Tevens wordt 
meegedeeld met ingang van welke datum zijn werk feitelijk vervalt en wat de vervolgprocedure is. 
Vanaf deze datum is de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden om zich te kunnen richten op 
het verwerven van een functie buiten de organisatie. De werkgever bevestigt deze mededeling 
binnen een week na het gesprek schriftelijk aan de werknemer. 
2 De boventallige werknemer krijgt bij de mededeling en bevestiging van zijn boventalligheid de 
keuze tussen: 
- bemiddeling van werk naar werk als bedoeld in artikel 12 
- uitdiensttreding als bedoeld in artikel 14 
3 De boventallige werknemer deelt binnen twee weken na de ontvangst van de schriftelijke 
bevestiging zijn keuze uit de mogelijkheden genoemd in lid 2 mee aan de werkgever. 
Daarna maken werkgever en werknemer binnen twee weken afspraken over de verdere aanpak 
om te komen tot het vinden van ander werk buiten de organisatie, dan wel de uitdiensttreding. 

Artikel 12 Ondersteuning naar werk bij een andere werkgever 
1 De werknemer die als boventallige werknemer is aangewezen maakt in overleg met de 
werkgever een mobiliteitsplan. 

2 Het mobiliteitsplan bevat individuele afspraken over begeleiding naar een andere baan buiten 
de organisatie, en/of voor scholing, en of het starten van een eigen bedrijf. 

Mogelijke onderdelen van het mobiliteitsplan zijn: 
a een loopbaanscan; 
b de looptijd van het mobiliteitsplan; 

c een persoonlijk te besteden budget als bedoeld in artikel 13; 
d afspraken gedurende de bemiddelingstermijn; 
e welke loopbaaninstrumenten worden ingezet; 
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f outplacement voor de duur van werk naar werk; 
g afspraken over scholing; 

h afspraken over stage/detachering/tijdelijke indiensttreding; 
i de planning van acties door de werkgever en de werknemer; 
j de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 
k evaluatiemoment; 

3 Het mobiliteitsplan wordt schriftelijk vastgelegd. 
4 Werkgever en werknemer voeren het proces van begeleiding van werk naar werk zorgvuldig 
maar voortvarend uit en met volledige inzet. 

5 Gedurende de looptijd van het sociaal plan als bedoeld in artikel 3 lid 1 blijft de arbeidsovereen
komst in stand. 

6 Vanaf 6 maanden na de mededeling dat werknemer boventallig is en de werknemer vrijgesteld 
is van werkzaamheden om zich geheel te kunnen richten op het verwerven van een functie buiten 
de organisatie, heeft de werknemer geen recht meer op loon. 

7 De individuele rechten en de financiële rechten en faciliteiten die in het mobiliteitsplan zijn 
afgesproken, blijven ook na de beëindigingsdatum van het sociaal plan van kracht tot het einde 
van de looptijd van het mobiliteitsplan. 

Artikel 13 Budget 
Voor het vaststellen van het persoonlijk budget van de boventallige werknemer wordt rekening 
gehouden met de financiële mogelijkheden van de werkgever en met het salaris van de 
werknemer, de duur en omvang van zijn dienstverband en zijn persoonlijke omstandigheden, 
waaronder leeftijd en de mogelijkheden om elders een passende functie te vinden. Tevens wordt 
hierbij betrokken in hoeverre werkgever en werknemer vóór de reorganisatie hebben 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de werknemer als bedoeld in de artikelen 46 en 50 van de 
C A O . 

Hoofdstuk 4 Procedure en voorzieningen bij uitdiensttreding 
Artikel 14 Einde dienstverband 
Indien de werknemer binnen de termijn van artikel 11 lid 3 te kennen heeft gegeven dat hij geen 
gebruik wil maken van een mobiliteitsplan, wordt direct een vaststellingsovereenkomst gesloten. 

Artikel 15 Interne vacaturestelling 
Indien zich bij de ex-werkgever tot 6 maanden na de datum van beëindiging van de 
arbeidsovereen-komst passende vacatures voordoen, kunnen ex-werknemers hierop met 
voorrang solliciteren. Deze aanspraak wordt in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Bij 
herindiensttreding van de ex-werknemer wordt de eerder gegeven ontslagvergoeding 
terugbetaald. De terug te betalen ontslagvergoeding wordt verminderd met het salaris behorend 
bij zijn oude functie, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat is verstreken sinds de datum 
van ontslag. 
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Artikel 16 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen 
Indien de boventallige werknemer intern niet te herplaatsen is en een terugbetalingsverplichting 
op grond van de Regeling Studiefaciliteiten op grond van artikel 5 Bijlage E op hem van 
toepassing is, komt deze verplichting bij het einde van het dienstverband te vervallen. 
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Bijlage 1.3. Cao-bepalingen private Kunsteducatie 

Bovenwettelijke uitkering (ex artikel 3:4 CAO) 

Artikel 1 

De bovenwettelijke uitkering is van toepassing op ontslagen zoals bedoeld in artikel 2, die 

plaatsvinden op of na 1 januari 2007 . 

Artikel 2 
1. Aan de werknemer, die uitsluitend wordt ontslagen als gevolg van subsidiemaatregelen 
of wegens reorganisatie, dan wel fusie ten gevolge van de vaststelling of wijziging van 
een plan of programma van de gemeentelijke of provinciale overheid, hierna te noemen 
de rechthebbende, wordt met ingang van de dag van zijn ontslag door de instelling die 
hem heeft ontslagen een bovenwettelijke uitkering toegekend. 

2. De berekeningsgrondslag voor de bovenwettelijke uitkering is het laatst genoten salaris 
van de rechthebbende, vermeerderd met het bedrag der vakantietoeslag en eindejaars
uitkering, berekend over een maand, waarop de rechthebbende op de dag voorafgaande 
aan zijn ontslag aanspraak had of zou hebben gehad bij waarneming van zijn functie. 

3. Indien in het laatst genoten salaris, bedoeld in het tweede lid, anders dan door het 
verwerven van salarisanciënniteit, wijziging zou zijn gekomen, in het geval de 
rechthebbende in dienst zou zijn gebleven op dat salaris, geldt, te rekenen vanaf het in 
werking treden van de wijziging, het aldus gewijzigde salaris als laatstgenoten salaris. 

Artikel 3 
1. De rechthebbende is verplicht zich binnen 14 dagen na de aanzegging van zijn ontslag in 
te laten schrijven bij het UWV Werkbedrijf en deze inschrijving te handhaven. 

2. Het recht op bovenwettelijke uitkering vervalt indien de rechthebbende aan wie ontslag is 
aangezegd na die mededeling heeft geweigerd een hem aangeboden betrekking te 
aanvaarden, welke in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem 
passend is te achten. 

Artikel 4 
Voor de berekening van de aanspraak op bovenwettelijke uitkering wordt onder diensttijd 

verstaan: de diensttijd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de 

werkgever die de rechthebbende heeft ontslagen met uitzondering van de tijd: 

• Die voorafgaat aan een onderbreking in de diensttijd door ontslag van langer dan een 

jaar, tenzij voor de toepassing van artikel 5, leden 2 en 3; 

• Die in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een bovenwettelijke 

uitkering of van een wachtgeld als bedoeld in bijlage 5 van de C A O Kunsteducatie of van 

een uitkering inzake onvrijwillige werkloosheid, tenzij voor de toepassing van artikel 5, 
leden 2 en 3. 

onderwerp indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2011-2013 datum 23 april 2012 36/41 



Artikel 5 
1. De duur van de bovenwettelijke uitkering bedraagt 3 maanden, 

• vermeerderd voor de rechthebbende die op de dag van het ontslag de leeftijd van 21 jaar 

nog niet heeft bereikt met een duur gelijk aan 18% van zijn diensttijd 

• voorts voor de rechthebbende die op de dag van het ontslag 21 jaar oud is met een duur 

gelijk aan 19,5% van zijn diensttijd, 

• en zo vervolgens per leeftijdjaar opklimmende met 1,5% tot 78% voor de rechthebbende 
die op de dag van het ontslag 60 jaar of ouder is, 

2. De duur van bovenwettelijke uitkering voor rechthebbenden die geboren zijn op of na 1 
januari 1955 wordt berekend conform lid 1, maar bedraagt ten hoogste 4 jaar. 

3. De duur van bovenwettelijke uitkering voor rechthebbenden die geboren zijn op of na 1 
januari 1949 maar voor 1 januari 1955, wordt vastgesteld op het op 1 januari 2007 
conform lid 1 opgebouwde recht op uitkeringsduur indien het opgebouwde recht meer 
dan 4 jaar bedraagt, maar bedraagt ten hoogste 8 jaar. Er vindt na 1 januari 2007 geen 
verdere opbouw van rechten plaats boven de 4 jaar. 
4. De duur van bovenwettelijke uitkering voor rechthebbenden die geboren zijn voor 1 
januari 1950 bedraagt maximaal 8 jaar, mits zij voor het aantal uren waarvoor ontslag 
wordt verleend gebruik maken van O B U of F P U . Gedurende de periode waarin gebruik 
wordt gemaakt van O B U of F P U vindt een aanvulling op deze vroegpensioenregeling 
plaats tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. 

5. Ten aanzien van de rechthebbende die bij de aanvang van de in het eerste lid bedoelde 
diensttijd in het genot was van een bovenwettelijke uitkering, als in deze regeling bedoeld, 
of van een wachtgeld als bedoeld in bijlage 5 van de C A O Kunsteducatie, wordt 
bij berekening van de duur van de bovenwettelijke uitkering mede in aanmerking 
genomen de diensttijd die bij de berekening van de eerder toegekende bovenwettelijke 
uitkering of het eerder toegekende wachtgeld in aanmerking is genomen. Op de aldus 
berekende duur van de bovenwettelijke uitkering wordt de duur van de eerder 
toegekende bovenwettelijke uitkering, met uitzondering van de verlenging als bedoeld in 
lid 3, in mindering gebracht. 

Artikel 6 
Het bedrag van de bovenwettelijke uitkering is: 

n Gedurende de eerste 3 maanden 93% van de berekeningsgrondslag. 

u Gedurende de daarop volgende 9 maanden 83% van de berekeningsgrondslag. 

• Gedurende de daarop volgende 3 jaar 73% van de berekeningsgrondslag. 

• Vervolgens 70% van de berekeningsgrondslag. 
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Artikel 7 
1. De bovenwettelijke uitkering wordt verminderd met: 

• Hetgeen de rechthebbende als overbruggingsuitkering ingevolge een pensioenregeling 

kan ontvangen. 

• De inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf door de rechthebbende ter hand 
genomen met ingang van of na de dag waarop het ontslag, ter zake waarvan de 
bovenwettelijke uitkering is toegekend, hem is aangezegd of door hem is aangevraagd, 
en wel over de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen 
worden betrekking te hebben. 

2. De in lid 1 bedoelde vermindering geschiedt aldus dat van de bovenwettelijke uitkering 
wordt afgetrokken het bedrag waarmee de bovenwettelijke uitkering, vermeerderd met 
de inkomsten, de berekeningsgrondslag overschrijdt. 

3. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf ter hand genomen gedurende non-activiteit, vakantie of verlof, 
onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, ter zake waarvan de bovenwettelijke 
uitkering is toegekend. 

4. Wanneer de rechthebbende arbeid of bedrijf ter hand heeft genomen voor de dag van het 
ontslag, anders dan bedoeld in lid 1 of lid 3, en na die dag uit die arbeid of dat bedrijf 
inkomsten of meer inkomsten gaat genieten, is het bepaalde in lid 1 van toepassing, 

tenzij de rechthebbende aannemelijk maakt dat die inkomsten of vermeerdering van 
inkomsten of een gedeelte daarvan, noch het gevolg zijn van een verhoogde 
werkzaamheid, noch verband houden met het ontslag, in welk geval die inkomsten, die 
meerdere inkomsten of dat gedeelte daarvan niet in aanmerking worden genomen voor 
de toepassing van lid 1. 
5. Inkomsten die zijn genoten uit hoofde van overwerk worden niet als inkomsten in de zin 
van dit artikel aangemerkt. 

Artikel 8 
1. De rechthebbende is verplicht de werkgever van het ter hand nemen van enige arbeid of 
bedrijf terstond mededeling te doen onder opgave, voor zover mogelijk, van de 
inkomsten die hij uit die werkzaamheden zal genieten, dan wel van de hem gedane 
uitkeringen ingevolge sociale verzekeringen. 

2. Brengt de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten mee dat de inkomsten over 
een langere termijn moeten worden berekend, dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig 
en wordt op de bovenwettelijke uitkering een vermindering toegepast van een voorlopig vastge
steld bedrag onder voorbehoud van verrekening aan het einde van de evenbedoelde termijn. 

3. Ten aanzien van de in lid 2 bedoelde verrekening is artikel 7 van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat zij geschiedt over de in lid 2 bedoelde langere 
termijn in plaats van over iedere maand afzonderlijk. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de arbeid of het bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 7 leden 3 en 4. 
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Artikel 9 
1. Indien de rechthebbende aanspraak heeft op een uitkering krachtens de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, 
die minder bedraagt dan 7 0 % van de berekeningsgrondslag, wordt de bovenwettelijke 
uitkering slechts uitbetaald voor zover zij evenbedoelde uitkering te boven gaat. 

2. Indien de rechthebbende aan wie een bovenwettelijke uitkering is toegekend, uit hoofde 
van de betrekking waaraan deze bovenwettelijke uitkering wordt ontleend, aanspraak 
heeft of verkrijgt op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet 
(ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), wordt gedurende de termijn waarover 
die aanspraak bestaat de bovenwettelijke uitkering slechts uitbetaald voor zover het 
evenbedoelde uitkeringen te boven gaat. 

Artikel 10 
1. Het recht op bovenwettelijke uitkering eindigt: 

• Met ingang van de dag, volgend op de dag van overlijden van de rechthebbende. 

• Met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de rechthebbende de 

leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

J Met ingang van de datum waarop de rechthebbende aanspraak maakt op invaliditeits

pensioen uit hoofde van de betrekking waaruit hij met recht op bovenwettelijke uitkering 

werd ontslagen. 

• Indien het recht op bovenwettelijke uitkering geheel wordt afgekocht. 

2. Het recht op bovenwettelijke uitkering kan geheel often dele vervallen worden verklaard 

indien de rechthebbende: 

C Zich zodanig gedraagt dat hij, ware hij in dienst gebleven, zou zijn ontslagen. 

• De gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de vermindering van de 

bovenwettelijke uitkering niet, niet volledig of onjuist verstrekt. 

Artikel 11 
1. Indien rechthebbende 

ü Een hem aangeboden functie of betrekking, die hem in verband met zijn persoonlijkheid 

en omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, weigert te aanvaarden; 

• In de gelegenheid is om op een wijze die voor hem passend kan worden geacht, 

inkomsten te verkrijgen, doch daarvan geen gebruik maakt; 

n Inkomsten als bedoeld in artikel 6 zonder voldoende reden prijsgeeft dan wel door eigen 

schuld of toedoen verloren doet gaan; 

Wordt de bovenwettelijke uitkering verminderd met het bedrag waarmee de 

bovenwettelijke uitkering, vermeerderd met de verzuimde dan wel de prijsgegeven of 

verloren gegane inkomsten, de berekeningsgrondslag zou hebben overschreden. 

2. De bovenwettelijke uitkering wordt niet uitbetaald voor de duur dat de rechthebbende: 
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• De hem opgelegde verplichtingen niet of niet volledig nakomt. 

• Metterwoon verblijf houdt in het buitenland, tenzij hem op zijn verzoek hiervoor door de 

instelling die hem heeft ontslagen toestemming is verleend. 

n Zich onvoldoende houdt aan de voorschriften van het bevoegde uitvoeringsorgaan van de 

sociale verzekeringswetten. 

Artikel 12 
Het recht op bovenwettelijke uitkering wordt opgeschort voor de duur dat de rechthebbende 
zich ingevolge wettelijke verplichting als militair of als noodwachter in werkelijke dienst 
bevindt, dan wel aanspraak maakt op gehele of gedeeltelijke doorbetaling van salaris. 

Artikel 13 
Op verzoek van de rechthebbende kan de bovenwettelijke uitkering geheel of ten dele 
worden afgekocht. 

Artikel 14 
Aan de rechthebbende die in de gelegenheid is elders inkomsten uit arbeid of bedrijf te gaan 
verwerven en die daartoe genoodzaakt is te verhuizen, kan een tegemoetkoming in de 
verhuiskosten worden toegekend overeenkomstig de voor burgerlijke rijksambtenaren ter 
zake gelde regelingen, tenzij hij ter zake van zijn verhuizing aanspraak kan maken op een 
verhuiskostenregeling van zijn nieuwe werkgever. 

Artikel 15 
1. De bovenwettelijke uitkering wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen. Met 
toestemming van de rechthebbende kan uitbetaling in langere termijnen plaatsvinden. 

2. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de rechthebbende wordt aan de echtgenoot 
van wie de rechthebbende niet duurzaam gescheiden leefde, of bij ontstentenis van deze 
aan de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen, een bedrag uitgekeerd gelijk aan de 
berekeningsgrondslag over een tijdvak van 3 maanden. Wordt op de bovenwettelijke 
uitkering een vermindering toegepast krachtens artikel 7, 8, 9 of 12 of wordt artikel 10 
lid 2 toegepast, dan is de uitkering gelijk aan het bedrag van de bovenwettelijke 
uitkering dat de belanghebbende op de dag van overlijden ontving over een tijdvak van 
drie maanden. 

3. Laat de rechthebbende geen betrekkingen na als bedoeld in lid 2, dan kan het daar 
bedoelde bedrag geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten 
van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien zijn nalatenschap voor de betaling 
van die kosten ontoereikend is. 
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Artikel 16 
Gedurende de periode waarin de rechthebbende aanspraak heeft op bovenwettelijke 
uitkering, heeft hij bovendien recht op een uitkering van de werkgever van ten hoogste de 
helft van het werkgeversaandeel in de kosten van de volledige of gedeeltelijke voortzetting 
van de deelneming in de pensioenregeling die op hem van toepassing is, mits de 
rechthebbende zelf eveneens tenminste de helft van het werknemersaandeel van de 
voortzetting van de voornoemde pensioenregeling voor zijn rekening neemt. Een en ander 
met een maximum van 6% van het laatstgenoten salaris. 
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BIJLAGE BIJ LEDENBRIEF BB/U201200666 

(Statuten/Huishoudelijk Reglement, uitgangspunten adviescommissie en procedure) 

 

1. Eisen Statuten en Huishoudelijk Reglement aan samenstelling bestuur, commissies en College voor 

Arbeidszaken 

 

Bestuur en commissies 

Statutair is het volgende vastgelegd: 

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vice-voorzitter (beiden in functie benoemd), elf leden 

en de voorzitters van de vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken 

2. Vaste beleidscommissies bestaan uit minimaal 16 en maximaal 20 personen (inclusief de 

voorzitter). 

3. Functionarissen in deelgemeenten worden gelijkgesteld aan hun tegenhangers in de 

gemeente 

4. De kandidaatstelling van de adviescommissie aan de algemene vergadering is enkelvoudig 

(één kandidaat per vacature) en niet bindend. 

5. Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon in het bestuur of een vaste 

beleidscommissie zitting hebben 

6. De commissie kiest uit haar midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitter van het bestuur 

wordt in functie benoemd (en dus gekozen door de leden) 

7. Eén persoon kan niet tegelijkertijd zitting hebben in een vaste beleidscommissie krachtens 

verschillende benoemingen 

 

Over de verhoudingen tussen het aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en 

secretarissen in vaste beleidscommissies is statutair geen bindende formule vastgelegd.  

Wel is vastgelegd dat de adviescommissie: 

1. De aan de algemene vergadering voor te dragen kandidaten selecteert aan de hand van de 

vastgestelde profielschets 

2. Daarbij rekening houdt met een afspiegeling van de doelgroepen van de VNG 

(burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen) en verschillen tussen 

gemeenten in omvang en geografische ligging. 

 

Voor het bestuur geldt daarentegen dat de verschillende doelgroepen (burgemeester, wethouder, 

raadslid, secretaris en griffier) ieder minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 

a. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep burgemeesters 

b. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep wethouders 

c. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep raadsleden 

d. één vertegenwoordiger uit de doelgroep secretarissen 

e. één vertegenwoordiger uit de doelgroep griffiers. 

 

College voor Arbeidszaken 

Voor het CvA zijn conform de statuten van het CvA specifieke criteria van toepassing op kandidaten 

die afwijken van de criteria die voor de beleidscommisies van toepassing zijn. Deze specifieke criteria 

leggen de adviescommissie beperkingen op bij het voordragen van kandidaten. Zo moeten kandidaten 

portefeuillehouders personeel & organisatie in hun gemeente zijn en wordt gewerkt met cohorten op 

gemeentegrootte.  



 

 

2. Aanvullende uitgangspunten adviescommissie 

De adviescommissie heeft in aanvulling op de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 

Reglement CvA het volgende afgesproken: 

1. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen “oude” en “nieuwe” commissieleden 

(commissieleden die reeds in de oude bestuurlijke organisatie actief waren en nieuw te 

benoemen commissieleden) 

2. Er worden vooraf geen vaste percentages vastgelegd voor de verhoudingen tussen de 

doelgroepen burgemeesters, wethouders en raadsleden in de verschillende 

beleidscommissies 

3. Griffiers en secretarissen worden in beleidscommissies opgenomen wanneer hun bijdrage van 

belang is voor het functioneren van een beleidscommissie en wanneer er voldoende 

aanmeldingen en/of voordrachten van provinciale afdelingen zijn (de doelgroepen griffiers en 

secretarissen komen niet in aanmerking voor het CvA) 

4. De adviescommissie streeft naar vertegenwoordiging van alle provincies in iedere commissie  

5. De adviescommissie streeft naar een evenwichtige verdeling van: 

o De verhouding tussen de doelgroepen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, 

griffiers en secretarissen) 

o De verhouding tussen de politieke partijen 

o De verhouding tussen gemeenten naar inwoneraantal 

o De verhouding naar provincie 

o De verhouding man en vrouw. 

 

3. Vervolgproces tot en met de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2012 

In Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VNG staat de procedure voor kandidaatstelling 

beschreven. Het volgende vloeit daaruit voort: 

-     de kandidaatstelling van de adviescommissie aan de ALV betreft een enkelvoudige, niet 

bindende voordracht 

-     de namen van de door de adviescommissie gestelde kandidaten worden door het bestuur 

uiterlijk vijf weken voor de ALV waarin de benoeming plaatsvindt  (2 mei 2012), ter kennis van 

de leden gebracht met opgaaf van redenen 

-     tot uiterlijk drie weken voor de ALV (16 mei 2012) kunnen per vacature andere kandidaten 

worden gesteld. Deze kandidaatstelling kan slechts geschieden door het lid van de Vereniging 

waarvan de kandidaat lid van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier is en dient mede 

ondersteund te worden door tien andere leden van de Vereniging   

(NB: onder leden van de Vereniging wordt conform de Statuten verstaan: de gemeenten en de 

gewesten) 

-     het bestuur brengt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV (23 mei 2012) de namen van 

de gestelde kandidaten ter kennis van de leden. Uit deze kandidaten benoemt de ALV op       

6 juni 2012 de leden in de vacatures in het bestuur en de vaste beleidscommissies. 

 

 


