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Argumenten 

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Met 

deze wet worden de arbeidsverhoudingen en 

arbeidsvoorwaarden bij de overheid gemodelleerd 

naar die in de marktsector. Het burgerlijk wetboek en 

de Wet op de cao zijn vanaf die datum van 

toepassing. 

Tot 1 januari 2020 is de VNG voor de sector 

gemeenten de partij die onderhandeld over de 

arbeidsvoorwaarden. Om de VNG ook in de nieuwe 

situatie namens de gemeenten de positie te geven 

om te onderhandelen over de landelijk cao voor 

gemeenten is een statutenwijziging van de statuten 

van de VNG noodzakelijk. 

Voorstel van de VNG 

Het bestuur stelt in een brief van 6 oktober 2017 aan 

de leden van het college en de raad voor om de 

statuten van de VNG zo aan te passen, dat de VNG 

haar huidige taak op het gebied van de arbeidsvoor- 

waardenvorming ook na de invoering van de Wnra in 

2020 kan blijven uitoefenen. In deze brief vindt u de 

voorgestelde statutenwijziging. De leden stemmen 

hierover op de Buitengewone Algemene Leden- 

vergadering op 1 december 2017. 

Overwegingen 

Vanuit de gedachte van normalisering en harmoni- 

sering van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is 

het wenselijk dat er centraal afspraken worden 

gemaakt. Een centraal namens gemeenten uit 

onderhandelde cao is daarvoor een zeer passend 

middel. 

Risico’s 

Hieraan zijn geen risico’s verbonden. 



Alternatieven 

Het alternatief zou kunnen zijn dat decentraal cao 

afspraken worden gemaakt. Er kan dan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan regionaal of zelfs een cao per 

gemeente. Dit vereist decentrale onderhandelings- 

processen. Dit vergt zowel kwalitatief als kwantitatief 

capaciteit die nu niet beschikbaar is. Decentraal 

onderhandelen zal leiden tot grotere verschillen per 

regio of gemeente. Dit gaat lijnrecht in tegen de 

ingezette koers van arbeidsvoorwaarden en rechts- 

positie. 

In onze samenwerkingskring, Twentse Kracht, is een 

korte inventarisatie gehouden hoe P&O afdelingen 

hun college hierover adviseren. Alle 9 partijen die 

aan de inventarisatie mee hebben gedaan, geven 

aan te adviseren om de statuten van de VNG dus- 

danig te wijzigen dat de VNG namens de sector 

gemeenten kan blijven onderhandelen over de cao. 

Uit een rondvraag onder de leden die de VNG heeft 

gehouden blijkt dat ook een meerderheid van de 

gemeenten de huidige positie van de VNG als 

onderhandelaar namens gemeenten wil behouden. 

Uitvoering 

College én raad als werkgevers 

Het college en de raad hebben een aparte werk- 

geversverantwoordelijkheid voor respectievelijk het 

gemeentelijk ambtelijk apparaat en de griffie. Maar 

elke gemeente stemt als één lid. Om deze reden 

benadrukt de VNG het belang dat college en raad de 

stem van hun gemeente op de Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering (BALV ) in nauwe 

samenspraak bepalen. 

Wijze van besluitvorming 

De voorstellen voor statutenwijziging worden in de 

BALV van 1 december 2017 voorgelegd. Voor 

aanvaarding van het voorstel is op basis van de VNG 

Statuten (artikel 33 lid 3) minimaal een tweederde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. 
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