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Wnra en volgers Cao Gemeenten

Samenvatting
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dan
moeten alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaardenvorming opnieuw
zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de zogenoemde cao-volgers: overheidswerkgevers die geen
gemeente zijn maar nu wel de CAR-UWO toepassen. De VNG biedt deze overheidswerkgevers
een aansluitingsovereenkomst bij de VNG aan, zodat ook voor deze werkgevers, na
inwerkingtreding van de Wnra, de Cao Gemeenten geldt.
Omdat niet al deze werkgevers bij de VNG bekend zijn, vraagt de VNG uw gemeente om het
aanbod door te sturen naar alle overheidsorganisaties die een band hebben of hadden met uw
gemeente en (mogelijk) de CAR-UWO toepassen.
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Geacht college en gemeenteraad,
De VNG vraagt alle overheidswerkgevers die niet een gemeente zijn, maar wel de CAR-UWO
toepassen, of zij vanaf 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst bij de VNG willen sluiten, en
zich daarmee willen verplichten om de Cao Gemeenten toe te passen. De reden hiervoor is dat op
1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) in werking treedt.
Niet al deze overheidswerkgevers zijn bekend bij de VNG. Daarom verzoeken wij u om het aanbod
van de VNG door te sturen naar overheidswerkgevers die een band met uw gemeente hebben of
hadden, en waarvan u weet dat zij nu de CAR-UWO toepassen. Het aanbod is bijgesloten bij deze
brief.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Cao Gemeenten
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking, en
moeten alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden(vorming) opnieuw zijn vastgelegd. In de plaats
van de CAR-UWO komt er een Cao Gemeenten. Gemeenten zijn op grond van hun lidmaatschap
aan deze cao gebonden. Overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, kunnen met een
aansluitingsovereenkomst aangeven dat zij de cao volgen.

Volgers Cao Gemeenten
Op dit moment hebben ongeveer 150 overheidswerkgevers die niet een gemeente zijn, een
aansluitingsovereenkomst bij de VNG. De VNG schrijft hen rechtstreeks aan.
Hiernaast is er een onbekend aantal overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, en die geen
aansluitingsovereenkomst bij de VNG hebben maar wel de CAR-UWO toepassen. De VNG wil ook
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deze overheidswerkgevers aanbieden om een aansluitingsovereenkomst voor vanaf 1 januari 2020
te sluiten.
Omdat de VNG niet al deze overheidswerkgevers kent, kan de VNG die niet rechtstreeks
aanschrijven. De meeste van deze organisaties zijn opgericht door, of voortgekomen uit
gemeenten. Daarom ontvangt uw gemeente deze brief.

Doorsturen verzoek
Kent uw gemeente een overheidswerkgever die de CAR-UWO toepast? Dan vragen wij u om deze
brief aan die organisatie door te sturen. De organisatie kan een aansluitingsovereenkomst
opvragen bij: https://vng.nl/aanmelden-voor-een-aansluitingsovereenkomst-met-de-vng. De VNG
stuurt de organisatie dan de benodigdheden voor de aansluitingsovereenkomst.

Met vriendelijke groet,
College voor Arbeidszaken van de VNG

S. Pijpstra
Secretaris
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