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College voor Arbeidszaken 

 

 

Geachte mevrouw Van Brenk en heer Kuin,  

 

Hiermee reageren wij op uw brief van 6 maart jl. In uw brief stelt u ons een ultimatum: als de VNG niet 

binnen de gestelde termijn ingaat op uw cao-eisen, gaat u over tot collectieve acties om een 

aanvaardbaar resultaat af te dwingen. 

 

Algemene reactie 

Wij roepen u op om terug te keren naar de overlegtafel en gaan niet in op uw ultimatum en de daarbij 

gestelde eisen van uw kant.  Hieronder leggen wij uit waarom. 

 

U geeft een gedetailleerde, chronologische beschrijving van de onderhandelingen in het afgelopen 

jaar. Wij zijn het niet eens met alle feiten zoals u ze weergeeft en ook niet met alle conclusies die u 

daaruit trekt. U benadrukt bij de afzonderlijke dossiers steeds de verschillen die er op enig moment in 

het proces waren, en negeert de stappen die de VNG op een later moment heeft gedaan. Hierdoor 

ontneemt uw beschrijving het zicht op de voortgang in de onderhandelingen en ontstaat er  een 

onevenwichtig beeld. Er zijn in de onderhandelingen belangrijke verschillen van inzicht en deze 

maken het moeilijk om de onderhandelingen tot een succes te maken. Maar nog belangrijker, de VNG 

en de vakbonden verschillen blijkbaar ook van mening over wat een succesvol overleg is en hoe we 

dat bereiken. 

 

In de onderhandelingen hebben de VNG en de vakbonden uw wensen op meerdere overleggen 

uitgebreid besproken. De VNG heeft op diverse onderwerpen gezegd bereid te zijn om vergaande 

afspraken te maken. De wensen van de VNG, daarentegen, hebben we nauwelijks besproken en u 

heeft ook meerdere malen aangegeven dat eigenlijk niet te willen. In onze beleving heeft het overleg 

daardoor een zeer eenzijdig karakter gekregen. De VNG wil de bereidheid tot afspraken omzetten in 

concrete toezeggingen, maar alleen als onderdeel van een akkoord waarin de plussen en minnen 

voor beide partijen in evenwicht zijn. Dat lukt niet als u uw eisen steeds in de vorm van een ultimatum 

neerlegt en weigert om over de wensen van de VNG te praten.  

 

PER KOERIER EN AANGETEKEND 

ABVAKABO FNV 

T.a.v. mw. Van Brenk, voorzitter 

Boerhavelaan 1 

2713 HA  Zoetermeer  

 
 

doorkiesnummer 

(070) 373 83 93 

uw kenmerk 

EGHRJ20140228PBC 

bijlage(n) 

 

betreft 

ultimatum cao 

onderhandelingen 

ons kenmerk 

ECWGO/U201400657 

 

 

datum 

17 maart 2014 



 

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  02 

 

Op deze manier komen we nauwelijks toe aan echte onderhandelingen. Dat is jammer. Er zijn op een 

aantal onderwerpen fundamentele meningsverschillen. Tegelijk hebben de VNG en vakbonden op 

veel onderwerpen dezelfde uitgangspunten en hebben we al veel mogelijke afspraken verkend waar 

zowel werkgevers als medewerkers in gemeenten veel aan kunnen hebben. 

 

Wij doen aan u de dringende oproep om terug te keren naar de cao-tafel. Wij willen open en reëel 

overleg voeren, en verder gaan met het maken van afspraken en toewerken naar een voor beide 

partijen acceptabel akkoord. 

 

Hieronder geven wij een overzicht van de voortgang op de verschillende dossiers. Wij gaan hierbij in 

op  de belangrijkste wensen van de VNG en de eisen in uw brief. Wij volgen niet de chronologische 

indeling van uw brief. Uit onze weergave van de diverse wensen en eisen komt vanzelf een geheel 

ander beeld van het onderhandelingsproces naar voren. 

 

Modernisering cao: beloningshoofdstuk en individueel keuzebudget 

De VNG wil de arbeidsvoorwaarden in de gemeentesector moderniseren. Voor de VNG is het een 

belangrijke wens om al in deze cao de eerste stappen te zetten. Voor u ook, dachten wij. De VNG en 

de vakbonden hebben 18 januari 2013 nog samen de uitgangspunten geformuleerd voor de Cao van 

de Toekomst. En we hebben in de vorige cao afgesproken om, als stap naar de Cao van de 

Toekomst, het beloningshoofdstuk in de rechtspositie te herzien en een individueel keuzebudget in te 

voeren. Maar gedurende de onderhandelingen kwamen wij hierover nauwelijks met u in gesprek en 

werd steeds duidelijker dat u dat eigenlijk ook niet wil.  

 

Wel hebt u aan het begin van het overleg aangegeven dat het overgangsrecht bij het nieuwe 

beloningshoofdstuk een cruciaal punt is. Het nieuwe beloningshoofdstuk gaat gelden voor alle 

gemeenten en maakt een einde aan de lokale verschillen. Omdat het hier doorgaans gaat om extra 

arbeidsvoorwaarden, kunnen we alleen een nieuw beloningshoofdstuk afspreken met een 

overgangsrecht. Dit beseffen wij terdege.  

 

Daarom heeft de VNG op 20 september 2013 voorgesteld om uitgangspunten voor het 

overgangsrecht te formuleren en om die uitgangspunten uit te werken in een gezamenlijke werkgroep. 

Wij hebben ook  een voorzet gedaan voor die uitgangspunten. Helaas weigerde u op 20 september 

2013 om dit onderwerp te bespreken en heeft u zich daarna teruggetrokken uit de werkgroep. 

Hierdoor zijn we nooit toegekomen aan een bespreking van het overgangsrecht. U heeft alleen op 21 

februari 2014 de eis gesteld, dat medewerkers er in de toekomst nooit op achteruit mogen gaan. Dat 

is een onmogelijke eis. De VNG wil garanties geven voor zittend personeel voor het moment dat we 

het nieuwe beloningshoofdstuk afspreken en wij willen praten over de vorm van die garanties. Wij 

kunnen niet de gemeenten verbieden om in de toekomst arbeidsvoorwaarden aan te passen. 

 

U heeft zich na 20 september 2013 ook teruggetrokken uit de gezamenlijke werkgroep, die een 

individueel keuzebudget zou ontwerpen. Hoewel u zegt achter het individueel keuzebudget te staan, 

beperkt u zich ook hier tot het stellen van harde voorwaarden, zonder enig zicht op een akkoord 

hierover. Het is voor ons op dit moment onduidelijk of u straks nog een afspraak over het individueel 

keuzebudget wil maken. 
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Verlof bij ziekte 

Ook een belangrijke wens van de VNG is een goede regeling voor verlof bij ziekte. De CAR-UWO is al 

enkele jaren deels strijdig met Europese wetgeving en jurisprudentie en dat leidt tot grote 

onduidelijkheid bij zowel werkgevers als medewerkers. De VNG wil een nieuwe regeling die zoveel 

mogelijk hetzelfde is als de regeling in het Burgerlijk Wetboek. Maar wij zijn zeker bereid tot een 

onderhandelingscompromis met een evenwicht in de belangrijkste discussiepunten: (a) of er sprake is 

van verval of verjaring van verlof; (b) de periode waarna verlof vervalt of verjaart; (c) hoe men omgaat 

met mensen die tijdens ziekte verlof opnemen. Wat ons betreft wordt dit compromis onderdeel van 

een totaalakkoord, als wij zicht hebben op de voortgang bij andere onderwerpen. Dit hebben wij 28 

juni 2013 met u afgesproken.   

 

De eisen in uw ultimatumbrief 

In uw brief stelt u elf eisen. Volgens u heeft de VNG geweigerd op deze eisen concrete toezeggingen 

te doen. Voor sommige van uw eisen klopt dit, omdat de VNG onmogelijk op die eisen in kan gaan. 

Dat betekent dat u over deze eisen inderdaad geen concrete toezeggingen kan verwachten. Maar bij 

veel van de onderwerpen heeft de VNG zich wel degelijk bereid verklaard om afspraken te maken, 

mits deze onderwerpen deel zijn van een alomvattend, evenwichtig akkoord. Wij geven u hieronder 

onze mening over de elf eisen in uw brief.  

 

1.Looneis 

Op dit onderwerp zijn de verschillen het duidelijkst. U eist een structurele salarisverhoging van 2,5% in 

2013 en 3% in 2014. Dit is volstrekt onrealistisch. Een loonstijging van totaal 5,5% zou de financiële 

positie van gemeenten en de werkgelegenheid nog verder onder druk zetten. Daarnaast lijkt uw eis 

gebaseerd op enkele foutieve aannames over de koopkrachtontwikkeling.  

 

Ten eerste betalen gemeentelijke medewerkers vanaf 1 januari 2014 minder pensioenpremies en 

hebben ze daardoor vanaf dit jaar 2% meer nettoloon. Een aanzienlijke koopkrachtverbetering. De 

gemeentelijke werkgevers hebben dit grotendeels betaald. Door een herziening van de 

pensioenregeling zijn namelijk de premies gedaald voor zowel werknemers als werkgevers, maar de 

gemeentelijke werkgevers hebben bijna hun gehele voordeel van de daling van de premies aan 

medewerkers gegeven. Dit geld was onderdeel van de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte van de 

werkgevers. 

 

Ten tweede hebben wij op de cao-tafel aangeboden om ook het stukje voordeel dat de werkgevers 

nog rest, in te zetten voor koopkrachtverbetering. Dit hebben wij uitgebreid met u besproken. U heeft 

destijds gemeld dat u het niet genoeg vindt, maar het bevreemdt ons dat u het in uw brief helemaal 

niet noemt. 

 

Ten derde baseert u uw eis op een onjuiste schatting  van de koopkrachtontwikkeling van de 

afgelopen tien jaar. U stelt dat de structurele salarisverhoging met 7% is achtergebleven bij de inflatie. 

Maar de loonontwikkeling heeft in die tijd niet alleen bestaan uit salarisverhogingen. De VNG en de 

vakbonden hebben de afgelopen tien jaar diverse akkoorden gesloten over loonontwikkeling, met 

afspraken over zowel het salaris als de eindejaarsuitkering. Zelfs in de laatste moeilijke jaren hebben 

we – in tegenstelling tot andere overheidssectoren – nog loonafspraken gemaakt. Daardoor is de 

loonontwikkeling in de afgelopen tien jaar bijna gelijk gebleven aan de inflatie.  

 

Zoals in onze inzetbrief staat, zijn wij bereid om afspraken te maken over loonsverhoging als die 

passen binnen de loonsombenadering. Ons aanbod om de resterende vrijval voor werkgevers uit de 
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pensioenpremies, 0,35% van de loonsom, in te zetten voor koopkrachtverbetering geeft daar blijk van. 

In uw brief stelt u dat u bereid bent geweest om ruimte te zoeken voor een loonsverhoging. Op 21 

februari 2014 heeft u echter gesteld dat u die ruimte niet wil vinden in de loonsom. Dat betekent dat u 

ruimte wilt zoeken binnen  de gemeentefinanciën. Die ruimte is er niet: gezien de financiële druk op 

gemeenten en de noodzaak tot bezuinigingen, kunnen gemeentelijke werkgevers een loonsverhoging 

van 5,5% onmogelijk uitleggen aan burgers en medewerkers. 

 

Op het punt van koopkracht willen wij u dus het volgende meegeven. Leg geen onhaalbare eisen 

neer, maar voer met ons het gesprek vanuit een reële schatting van de koopkrachtontwikkeling en 

verken met ons de mogelijkheden om de ruimte binnen de loonsom aan te wenden voor een 

koopkrachtverbetering. 

 

2. Artikel 10d:33. 

Artikel 10d:33 bepaalt dat de nawettelijke WW van oud-medewerkers afloopt op de leeftijd van 62 jaar 

en 9 maanden. Dit hebben de VNG en de vakbonden afgesproken toen medewerkers op die leeftijd 

met pensioen konden gaan. Doordat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd intussen zijn gestegen, 

leidt deze afspraak nu tot een inkomensgat. U wilt de afspraak wijzigen en artikel 10d:33 schrappen. 

Als we artikel 10d:33 zouden schrappen, zou dat veel geld kosten. In theorie zouden we dat deels 

kunnen betalen uit de vrijval voor werkgevers van de pensioenpremie, maar dat zou betekenen dat dit 

geld gaat naar een koopkrachtverbetering van een relatief kleine groep oud-medewerkers in plaats 

van alle medewerkers binnen onze sector. De VNG geeft er daarom de voorkeur aan om dit geld op 

een andere manier in te zetten. 

 

3. De vakbondsfaciliteitenregeling uitbreiden.  

U wilt recht op vakbondsverlof voor nieuwe groepen kaderleden: arbeidsvoorwaardenadviseurs en 

vakbondsconsulenten. Deze mensen doen werk voor de vakbonden, dat nu niet onder het 

vakbondsverlof valt. Het gaat hier dus niet om een verduidelijking, maar om een uitbreiding van 

vakbondsverlof. Het gaat om een aanzienlijke groep mensen en een aanzienlijk aantal verlofuren. 

Maar nog belangrijker: u vraagt de werkgever om feitelijk te betalen voor werk dat de vakbonden 

anders uit de contributie zouden financieren. Niettemin heeft de VNG – in tegenstelling tot wat in uw 

brief staat – gezegd bereid te zijn om hierover afspraken te maken. Maar dan wel op zo’n manier dat 

het in evenwicht blijft met het verlof voor andere activiteiten en de omvang en organisatiegraad van de 

gemeente. Als u niet bereid bent om hierover te onderhandelen en eraan vasthoudt om het recht op 

vakbondsverlof zonder meer uit te breiden, komen we niet tot afspraken. 

 

4. Verzoek aan de minister om met de vakbonden te praten over de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren.  

Wij gaan niet in op dit verzoek. Voor de VNG is het wetgevingstraject een gegeven. De discussie over 

de betrokkenheid van de vakbonden bij het wetgevingstraject is een zaak tussen minister en 

vakbonden. Ook vragen wij ons af waarom u deze eis aan ons stelt. U heeft een juridisch 

meningsverschil met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bemoeienis van de 

VNG verandert niets aan de wederzijdse standpunten of aan de juridische houdbaarheid daarvan. 

 

5. Structurele afspraken over instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid.  

Wij hebben op 20 september 2013 al aangeboden om een afspraak te maken over duizend 

werkervaringsplaatsen voor jongeren. Daarnaast hebben wij op 20 september 2013 aangeboden om 

een model voor gemeenten te maken op basis van uw generatiepact, waarmee oudere medewerkers 

plaats kunnen maken voor jongeren. Gemeenten en medewerkers zouden met dat model afspraken 
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kunnen maken als dat voor beide partijen passend en wenselijk is. U heeft toen onze ideeën terzijde 

gelegd, geëist dat alle oudere medewerkers recht op deeltijd-VUT krijgen en vervolgens het overleg 

opgezegd.  

 

Hiernaast hebben wij inmiddels samen met u een sectorplan ingediend, dat ruimte geeft voor 250 

volwaardige arbeidsplaatsen voor jongeren. Wij achten een akkoord met aanvullende afspraken over 

werkervaringsplaatsen en een generatiepact nog steeds denkbaar. U meldde echter op 21 februari 

2014 dat u vasthoudt aan uw eis op deeltijd-VUT. Dit laatste is voor de VNG niet mogelijk. 

 

6. Werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. 

Deze eis bevreemdt ons. De VNG heeft met het kabinet afgesproken dat gemeenten jaarlijks circa 

500 plekken creëren voor mensen met een arbeidshandicap. En wij hebben samen met u in het A+O 

fonds een project voor functiecreatie gestart dat deze afspraak moet ondersteunen. Dit alles zonder 

cao. Concreter kan het volgens ons niet worden.  

 

7. Versterken van mobiliteit en opleidingen 

Dit is ook onze wens. Wij hebben al samen met u het A+O fonds gemeenten verzocht om een 

landelijk kennis- en mobiliteitsplatform op te richten. En wij zijn bereid om af te spreken dat alle 

medewerkers die dat willen en kunnen, een opleiding of EVC-traject tot MBO-2 niveau krijgen. 

 

8. Aanpassen van de ketenbepaling 

U wilt de regels voor tijdelijke aanstelling aanpassen zodat ze overeenkomen met de komende Wet 

werk en zekerheid. Dat betekent dat medewerkers minder tijdelijke aanstellingen achter elkaar kunnen 

krijgen. De VNG heeft 20 september 2013 gezegd bereid te zijn om dit af te spreken.  

 

9. Verbod op draaideurconstructies 

U wilt het onmogelijk maken dat gemeenten de beperking op het aantal tijdelijke aanstellingen 

vermijden via alternatieve vormen van aanstelling. Wij hebben 21 februari 2013 gezegd dat wij er in 

principe toe bereid zijn om afspraken te maken over de zogenaamde draaideurconstructie. 

 

10. Terugdringen van schijnconstructies 

U wilt het gebruik van payroll terugdringen en uiteindelijk verbieden. Deze afspraak kan de VNG niet 

maken. Payroll is geen schijnconstructie maar een wettelijk erkende constructie die werkgevers en 

medewerkers vrijelijk aangaan. Wij kunnen dit gemeenten en medewerkers niet verbieden. 

 

11. Beperken van aan- en uitbesteden 

U wilt de mogelijkheden voor gemeenten om werk uit te besteden beperken. Die afspraak kan de VNG 

niet maken. De VNG maakt namens haar leden afspraken over arbeidsvoorwaarden en bepaalt niet 

voor gemeenten welke werkzaamheden ze uitvoeren en op welke manier ze dat doen.  

 

12. Andere eisen 

In uw brief verwijst u voor ‘het overige’ naar uw inzetbrief zonder duidelijk te maken welke status de 

wensen in die brief hebben. Daarnaast meldt u in uw brief ook nog aanvullende eisen zoals over het 

overeenstemmingsvereiste. Het is voor ons nu onduidelijk of u naast de elf in de brief genoemde eisen 

nog meer eisen hebt, die u op een later moment weer in een nieuw ultimatum stelt. Wij gaan in deze 

brief dan ook niet in op het genoemde ‘overige’. 
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Conclusie 

De VNG is in principe bereid om op veel van uw punten afspraken te maken en heeft ook al 

aangegeven hoe die afspraken er concreet uit zouden kunnen zien. Of de VNG en de vakbonden die 

afspraken ook daadwerkelijk kunnen maken, hangt af van de vraag of wij met u kunnen 

onderhandelen over een akkoord waarin voor beide partijen de minnen en de plussen eerlijk verdeeld 

zijn. U wilt dat niet: u wilt eerst een soort deelakkoord waarin alleen sommige van uw wensen tot uiting 

komen, en daarna pas praten over uw andere wensen en over de wensen van de VNG. U maakt 

daarmee het cao-overleg tot een eenzijdig proces: in uw visie bestaat het cao-overleg uit ons akkoord 

met de wensen van de bonden. Een overleg zonder onderhandelen dus. 

 

Wij betreuren het dat u op 20 september 2013 en opnieuw op 21 februari 2014 de overlegtafel hebt 

verlaten. Ook betreuren wij het dat u niet bereid bent te onderhandelen over uw en onze inzet en dat u 

zich beperkt tot het stellen van ultimatums. Het zijn moeilijke tijden, zowel voor gemeenten als voor 

medewerkers. Dat maakt het misschien moeilijk, maar zeker niet onmogelijk om via open en reëel 

overleg tot een voor beiden acceptabel akkoord te komen. Er zijn weliswaar op onderdelen grote 

verschillen, maar op onderdelen zijn er ook veel aanknopingspunten voor een akkoord waar zowel 

werkgevers als medewerkers profijt van kunnen hebben. Wij verzoeken u daarom dringend om terug 

te keren naar de cao-tafel. 

 

Hoogachtend, 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

 

R.S. Cazemier 

voorzitter 
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