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Samenvatting 

Op 6 december hebben het bestuur van de VNG en de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak 
ingestemd met het principeakkoord CAO sociale werkvoorziening 2012-1013. Alle partijen hebben 
na overleg met hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor de Cao. 
Hiermee is de Cao definitief. 
In deze ledenbrief treft u meer informatie over de uitwerking van de Cao en de nieuwe 
salaristabellen zoals die per 1 januari 2013 gaan gelden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Op 6 december hebben het bestuur van de VNG en de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak 
ingestemd met het principeakkoord CAO sociale werkvoorziening 2012-1013. Alle partijen hebben 
na overleg met hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor de Cao. 
Hiermee is de Cao definitief. 
In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over de uitkomst van de ledenraadpleging. Tevens treft u 
meer informatie aan over de uitwerking van de Cao en de nieuwe salaristabellen zoals die per 1 
januari 2013 gaan gelden. 

Resultaat ledenraadpleging 
Het CvA heeft van 59 gemeenten een reactie ontvangen, wat gelet op de korte reactietermijn een 
groot aantal is. Van de 59 gemeenten hebben 13 gemeenten tegen het principeakkoord gestemd, 
46 gemeenten stemden voor. Tegen en voorstanders hebben veel en vaak gelijkluidende 
opmerkingen gemaakt bij het akkoord. Daaruit blijkt een gemeenschappelijke zorg van 
gemeenten als het gaat om de financiering van de sector, de toekomst van de sector in het licht 
van de op handen zijnde participatiewet en de positie van de Cao Sw daarbinnen. Ook wijzen 
veel gemeenten op de positie van Sw'ers ten opzicht van de andere groepen in de samenleving 
waar gemeenten ook verantwoordelijk voor zijn of worden en waar geen collectieve 
arbeidsovereenkomst op van toepassing is. Een derde opmerking die veel wordt gemaakt is dat 
de Cao begeleid werken en detachering meer zou moeten stimuleren. 

Het VNG bestuur deelt de zorgen van gemeenten. De zorgen zullen een plek krijgen in de 
gedachtevorming over de toekomst van de Sw sector en de positie van de Cao Sw daarbinnen. 
Met inbegrip van deze opmerking heeft het VNG bestuur geconstateerd dat het principeakkoord 
over voldoende draagvlak onder gemeenten kan rekenen en ingestemd met het principeakkoord. 
Daarbij is geconstateerd dat de onderhandelaars binnen het mandaat zijn gebleven dat begin 
2011 is meegegeven. Kort samengevat gaf het mandaat de ruimte om te komen tot een Cao, mits 
in de Cao afspraken zouden worden gemaakt over herziening van de pensioenregeling en Cao 
afspraken niet zouden leiden tot een structurele kostenstijging. Met dit akkoord is daarnaast een 
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verdere stijging van de pensioenpremie en bijbehorende kostenstijging voor gemeenten 
afgewend. De eenmalige kosten voor de eenmalige uitkering in maart 2013 zijn in dat licht 
acceptabel. 

Uitwerking CAO 

In de CAO zijn afspraken gemaakt over herziening van de pensioenregeling en over het salaris. 

Salarisafspraken 

In de Cao Sw is afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2013 met \ 0
k structureel worden 

verhoogd. In de bijlage treft u de salarisschaal Sw zoals die per 1 januari 2013 gaat gelden. Wij 
verzoeken gemeenten cq. Sw-bedrijven al het mogelijke te doen om de salarissen ook vanaf 
januari volgens deze schaal uit te betalen, zodat een correctie achteraf met bijbehorende 
nabetaling niet nodig is. 
In de Cao is vervolgens afgesproken dat iedere werknemer die op 1 maart 2013 in dienst is een 
eenmalige uitkering van ē 170, - (bruto) ontvangt. Voor deeltijders wordt deze uitkering naar rato 
uitbetaald. 
Pensioenafspraken 
In de Cao is een eerste stap gemaakt voor de herziening van de PWRI-pensioenregeling. Het 
volgende is afgesproken: 
1) Vanaf 1 januari 2013 bouwen deelnemers de helft minder nabestaandenpensioen op. 
2) De B-regeling komt te vervallen voor deelnemers geboren na 31 december 1949. De B-

regeling is een voorwaardelijke regeling waarmee deelnemers konden stoppen op hun 63e door 
een aanvulling van hun pensioen. 
3) Als een deelnemer op of na 1 januari 2013 arbeidsongeschikt wordt, zal hij voor de helft 
pensioen op blijven bouwen over dat deel dat hij arbeidsongeschikt is geworden. Een deelnemer 
die al arbeidsongeschikt is en vanaf 1 januari 2013 voor een groter deel arbeidsongeschikt wordt, 
zal over deze toename van arbeidsongeschiktheid de helft pensioen opbouwen. Over de mate 
van arbeidsongeschiktheid van voor 1-1-2013 blijft volledig worden opgebouwd. 

In de bijlage treft u een overzicht van wat deze afspraken betekenen voor medewerkers. Aan 
deze bijlage kunnen medewerkers geen rechten ontlenen. De uitwerking van de 
pensioenafspraken wordt verzorgd door pensioenfonds Werk en (re)-lntegratie. Het 
Pensioenfonds zal de werkgevers en deelnemers op de hoogte stellen van de wijzigingen en de 
gevolgen hiervan voor hun situatie (zie ook www.pwri.nl.). 
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Cao-teksten 
In de vorige Cao zijn partijen een technische herziening van de Cao Sw overeengekomen. Doel 
was te komen tot een heldere en eenduidige Cao-tekst. Partijen stellen op korte termijn deze 
technische herzieningen vast. In de loop het nieuwe jaar wordt u geïnformeerd over de herziene 
teksten. 
Conform artikel 38a lid 3 en artikel 38b lid 2 van de CAO Sw dient de loonsverhoging per 1 
januari 2013 ook te worden verwerkt in het vaste bedrag van de tegemoetkoming woon
werkverkeer (f 7,50) en de eigen bijdrage (ë 25,00). Deze bedragen worden per 1 januari 
eveneens met ľ / o verhoogd naar respectievelijk f 7,58 en ë 25,25. 
Deze wijziging wordt eveneens opgenomen in de nieuwe Cao tekst. 

Hoogachtend, 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

Mw. mr. S. Pijpstra 

Bijlage 1: loonschalen met ingang van 1 januari 2013 
Bijlage 2: overzicht gevolgen pensioenaanpassingen voor werknemers 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201927: 

loonschalen met ingang van 1 januari 2013 12-12-2012 
NR Salaris 0 A BI B2 Cl C2 Dl D2 Ë F G H 1 

015 WML15jaar 1 

1 C420 1» 
016 WMLlô jaar İ6 

2 C487 16 
017 WML17jaar 

3 C557 1 

4 C572 1 1 

5 C608 U 

018 IA/ML 18 jaar IS 

6 C679 Ut I 

7 C721 19 1 

019 WML19jaar 19 
8 C787 1 17 
9 C837 (Ą 17 EtífiS 

020 WML20jaar 

10 C898 11 IN 

11 C951 18 1 1 
12 C 1.000 1 1» 

021 WML21 jaar 21 
13 C 1.028 Ut 18 
14 C 1.067 1 

15 C 1.112 K } 

16 C 1.179 tl 1 1 18 

022 WML22jaar 

17 C 1.220 

18 C 1.293 'o ' 2t 
19 C 1.319 1 

20 vervallen 

21 WML EHl t I 

22 C 1.423 1 Start start 1 

23 11.449 2 1 1 1 Start - Stan 
24 C 1.477 i 

25 C 1.500 i 

26 C 1.528 4 1 1 

27 C 1.555 

28 C 1.584 ' l 1 î itart Start 
29 C 1.640 1 3 

30 C 1.671 1 1 l 1 

31 C 1.699 5 

32 C 1.730 

33 C 1.777 1 

34 C 1.819 "3 

35 C 1.846 ' 4 t 

36 C 1.878 •1 s 

37 C 1.907 t 

38 C 1.937 

39 C 1.996 
lln» 1 1 tart 1 

40 C 2.058 4 

41 C 2.113 •t 

42 C 2.173 l 1 

43 C 2.232 J 

44 C 2.292 

45 C 2.352 * 11 
46 í 2.414 

47 C 2.473 

48 C 2.563 1 

49 ť 2.623 

50 C 2.683 0 

51 C 2.742 l 

S2 C 2.802 í 
53 C 2.833 ţ 1 

54 C 2.862 10 1 1 

55 C 2.921 

S6 Ē 3.010 2 

57 C 3.061 

58 C 3.131 ų i 

59 C 3.189 

60 C 3.248 t 

61 C 3.424 

62 C 3.592 e 
63 C 3.732 7 

64 C 3.838 t 

65 C 4.007 

66 C 4.174 

67 C 4.337 11 


