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Samenvatting 

In deze ledenbrief treft u een overzicht van de stand van zaken in het Cao-dossier. 

De brief is daarmee een vervolg op de ledenbrief van 30 maart jl. en pakt de draad op bij het door 

de VNG uitgebrachte eindbod. Er wordt ingegaan op de ledenraadpleging door de bonden, de 

ultimatumbrieven en de reactie van de VNG daarop. Tot slot een korte vooruitblik op wat 

eventueel na de zomer zal gebeuren rond de Cao. 
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Aan de leden 

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8020 

betreft ons kenmerk datum 

Stand van zaken Cao-overleg ECCVA/U201101387 21 juli 2011 

gemeenten Lbr. 11/048 

Geacht college en gemeenteraad, 

In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de 

onderhandelingen voor de Cao-gemeenten. De laatste ledenbrief over de Cao onderhandelingen 

dateert van 30 maart 2011. We hebben u in die brief op de hoogte gesteld van de inhoud van de 

leidraad en van een mogelijke verlenging van de Cao. Wij waren toen positief gestemd over het 

verloop van de onderhandelingen. Nu, enige maanden later, is een akkoord nog niet in zicht. 

In deze brief wordt in chronologische volgorde het onderhandelingsproces geschetst. 

Eindbod 

De VNG heeft, in overleg met het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG op 18 

april 2011 een eindbod neergelegd bij de bonden. 

Dit eindbod bestaat uit de leidraad, zoals die op dat moment door partijen was vastgesteld, en een 

verlenging van de Cao tot 1 januari 2013, met een structurele loonsverhoging van 1% voor 2012. 

Samen met de 1% die deel uitmaakt van de leidraad betreft het eindbod in zijn totaliteit: 

een Cao voor 19 maanden, 
met 2% structurele loonsverhoging en 
afspraken die een fundament vormen voor een vernieuwde rechtspositieregeling (de Cao 
van de Toekomst) en 
een persoonlijk budget van 500 euro per jaar (op te sparen tot 1500 euro per drie jaar) 
voor loopbaanontwikkeling. 
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De precieze inhoud van het eindbod herhalen we niet in deze brief. Er is een Q en A document 

gemaakt dat uitvoerig ingaat op het hoe en waarom van het eindbod. Dit Q en A document en het 

eindbod zelf kunt u vinden op www.vno.nl. onder de button 'Cao-onderhandelingen'. 

Reactie vakbonden op het eindbod 

De vakorganisaties hebben dit eindbod met een negatief advies aan hun leden voorgelegd, die het 

vervolgens hebben verworpen. De hoofdbesturen van de vakbonden hebben daarna ieder 

afzonderlijk een zogenaamde Ultimatumbrief aan de VNG verzonden. Hoewel inhoudelijk vrijwel 

identiek was de datum van het ultimatum per bond verschillend. In de ultimatumbrieven waren 

eisen geformuleerd die nog niet eerder door de bonden expliciet aan de orde waren gesteld in het 

Cao-overleg met de VNG 

Zo zou in het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR aan het bezoldigingsbegrip de garantietoelage 

moeten worden toegevoegd. Voorts zou rond hoofdstuk 3 ook moeten worden afgesproken dat 

lokale regelingen niet eerder komen te vervallen dan dat lokaal overeenstemming is bereikt over 

het overgangsrecht, waarvan dan onderdeel zou moeten zijn dat het zittende personeel haar 

rechten behoudt. 

Daarnaast willen de bonden concrete afspraken maken over de garantie op werk. 

Tevens eist men concrete afspraken over hoe het aantal externe inhuurkrachten bij gemeenten 

wordt afgebouwd en hoe de interne bureaucratie wordt aangepakt. 

Tot slot eisen de bonden een structurele loonsverhoging die tegemoetkomt aan 

koopkrachtbehoud. 

Zou de VNG niet binnen een bepaalde termijn deze eisen inwilligen, dan zouden collectieve acties 

volgen. De VNG zou hierover in een separate brief worden geïnformeerd. Tot op heden (21 juli) 

heeft de VNG echter nog geen bericht ontvangen van de bonden. 

Reactie VNG op ultimatums vakbonden 

De VNG heeft in haar schriftelijke reactie op de ultimatums geen toezeggingen gedaan aan de 

bonden. Wel heeft zij nog eens uitgelegd hoe zij tot haar bod is gekomen. Daarnaast heeft de 

VNG de bonden verzocht om een toelichting op de nieuwe eisen. 

Op deze brief heeft de VNG, zoals hierboven gemeld, nog geen formele reactie ontvangen. Wel 

reageerden de bonden in de media negatief op deze brief van de VNG. 

Hoe nu verder? 

Wij verwachten dat na de zomer de vakorganisaties stakingen en andere acties zullen aanzeggen. 

Gezien de recente ontwikkelingen binnen met name de vakcentrale FNV en bij AbvaKabo FNV 

verwachten we gecoördineerde acties op zowel pensioen- als Caogebied in meerdere overheids-

en semi-overheidssectoren en in de sociale werkvoorziening. 
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De VNG zal alle noodzakelijke informatie, onder andere draaiboeken rondom Cao-acties, 

actualiseren en, mochten de bonden inderdaad acties organiseren, verspreiden via de VNG-

website en/of ledenbrief. 

Met de vakorganisaties is landelijk wel afgesproken dat over andere dan Cao-kwesties overleg 

mogelijk is. Door het zomerreces zijn er geen overleggen gepland, maar de intentie is deze in 

augustus te hervatten. Ook lokaal zou overleg met vakorganisaties dus mogelijk moeten zijn. 

Vanzelfsprekend houden we u van verdere relevante ontwikkelingen op de hoogte via www.vnq.nl. 

Hier vindt u ook de tekst van het eindbod, de ultimatumbrieven van de vakbonden, de reactie van 

de VNG en uitgebreide achtergrondinformatie. 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

mr. S. Pijpstra, 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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