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BIJLAGE 10  -  TOELICHTING BIJ WIJZIGINGEN IN DE CAR-UWO 2015 GRIFFIE 
ALBRANDSWAARD 

1. Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (LOGA-brief met 
kenmerk U201402159) 

Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige 
ambtenaren. In de LOGA brief worden wij geïnformeerd over de vaststelling van de bedragen voor 
2015. De gemeente Albrandswaard heeft geen verhuisplichtige ambtenaren. De wijziging heeft geen 
financiële gevolgen. 

De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 januari 2015. 

2. Herstel van redactionele onvolkomenheden in de uitwerking van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 (LOGA-brief met kenmerk U201500231) 

In deze ledenbrief worden enkele wijzigingen van de CAR en de bijbehorende toelichting geregeld, 
waarmee een aantal redactionele onvolkomenheden bij de uitwerking van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 worden hersteld. Er zijn geen financiële gevolgen. 

De wijzigingen treden in werking per 1 maart 2015 (wijzigingen C en D) en per 1 juli 2015 (wijzigingen 
A en B). 

3. Uitstel implementatie individueel keuzebudget (LOGA-brief met kenmerk U201500750) 

In 2014 bent u door het LOGA geïnformeerd over de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) 
per 1 januari 2016 (LOGA-brief met kenmerk U201401849, Uitwerking CAO 2013-2015, Algemeen). 
Op 1 mei 2015 ontvingen wij een LOGA-brief over de stand van zaken met betrekking tot de invoering 
van dit IKB. In deze LOGA-brief wordt uitleg gegeven over het besluit van het LOGA om de invoering 
van het Individueel Keuzebudget (IKB) uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Uitstel van 
de invoering heeft geen financiële gevolgen. 

4. FLO-overgangsrecht, wijziging leeftijdsafhankelijke factoren (LOGA-brief met kenmerk 
U201500764)  

De leeftijdsafhankelijke factoren in het kader van het FLO-overgangsrecht is gewijzigd. Deze factor 
wordt gebruikt voor het berekenen van de hoogte van de storting in het ABP Extra Pensioen van de 
desbetreffende medewerker. De vaststelling van de wijzigingen in de CAR-UWO heeft alleen een 
procedureel karakter aangezien er bij ons geen medewerkers werkzaam zijn die onder het FLO-
overgangsrecht vallen. Er zijn daarom geen (financiële) gevolgen. 

De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 januari 2015. 

5. Wijzigingen Wet arbeid en zorg per 1 juli 2015 (LOGA-brief met kenmerk U201501087)  

Per 1 juli 2015 is een aantal wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (Wazo) van kracht worden. De Wazo 
is rechtstreeks van toepassing op werknemers en ambtenaren. Als gevolg van deze wettelijke 
wijzigingen moet de CAR-UWO op een aantal onderdelen worden aangepast.  

De wijzigingen in de CAR-UWO hebben betrekking op het ouderschapsverlof en het zorgverlof. Voor 
wat betreft het ouderschapsverlof is het vanaf 1 juli 2015 mogelijk om in verband met onvoorziene 
omstandigheden, eerder toegekend ouderschapsverlof niet op te nemen of te onderbreken (met als 
gevolg dat niet-genoten ouderschapsverlof wordt opgeschort). Voor wat betreft het zorgverlof is vanaf 
1 juli 2015 de kring van personen (voor wie je de zorg op je neemt) waarvoor je kortdurend of 
langdurig zorgverlof kunt aanvragen uitgebreid. Gelet op de uitbreiding van de groep personen kan de 
werkgever meer verzoeken verwachten.  
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De wijzigingen in de Wazo hebben niet direct financiële gevolgen. Een toename van het aantal 
verzoeken voor zorgverlof kan wel leiden hogere kosten voor bijvoorbeeld inhuur/tijdelijke 
vervanging/urenuitbreidingen. 

De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 juli 2015. 

6. Salarismaatregelen (eenmalige uitkeringen) per 1 oktober 2015 en 1 juli 2016 (LOGA-brief 
met kenmerk U201501192) 

De LOGA-brief heeft betrekking op een eenmalige uitkering in oktober 2015 van 0,74% van het 
jaarsalaris en een eenmalige uitkering in juli 2016 van 0,74% van het jaarsalaris. Deze laatste 
uitkering wordt omgezet in een structurele salarisverhoging als voor 1 juli 2016 een nieuwe cao 
Gemeenten is afgesloten. 

De wijziging heeft financiële gevolgen. De loonkosten voor de griffie van Albrandswaard stijgen in 
2015 en 2016 met circa € 1.750. Deze verhoging in 2016 kan structureel worden zoals hierboven is 
aangegeven. Hierover wordt u te zijner tijd separaat, op grond van een nieuwe LOGA-circulaire, 
geïnformeerd. 

De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 oktober 2015 en 1 juli 2016.  

7. Nieuw hoofdstuk 3 CAR-UWO per 1 januari 2016 (LOGA-brief met kenmerk U201500965)  en   

8. Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 (LOGA-brief met kenmerk 
U201501194) 

In de gemeentelijke sector bestaat al enige jaren de ambitie de arbeidsvoorwaardenregeling te 
vereenvoudigen, harmoniseren en moderniseren. In het akkoord voor de CAO Gemeenten 2013-2015 
is besloten om een belangrijke stap te zetten om deze ambitie per 1 januari 2016 te verwezenlijken. In 
de LOGA-circulaire van 2 oktober 2014 (met kenmerk U201401849) is melding gemaakt van de 
wijzigingen die per 1 januari 2016 in werking treden in het nieuwe beloningshoofdstuk (= hoofdstuk 3) 
van de CAR-UWO en het vervallen van de lokale bezoldigingsregeling.  

De LOGA-circulaire met het kenmerk U201500965 van 5 juni 2015 geeft de uitwerking (tekst en 
toelichtingen bij de artikelen) van het nieuwe hoofdstuk 3. Het nieuwe beloningshoofdstuk treedt in 
werking per 1 januari 2016 en heeft een standaardkarakter dat betekent dat afwijkingen ten nadele of 
ten gunste van de medewerker niet zijn toegestaan. Hoofdstuk 3 bevat een limitatieve opsomming van 
beloningselementen. Ook de hoogte van de beloning is hierin vastgelegd, zoals de toelage 
onregelmatige dienst en de EHBO/BHV-toelage. Alleen ten aanzien van die onderdelen waarbij in de 
tekst is bepaald dat de werkgever iets “kan”, heeft de werkgever regelruimte. Daarbij gaat het zowel 
om de “kan-bepalingen” (dit zijn bijvoorbeeld de, garantietoelage, incidentele beloning en de 
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer) als om de lokale invulling van “bandbreedte-bepalingen” 
(bijvoorbeeld de functioneringstoelage en arbeidsmarkttoelage tot maximaal 10% van het salaris).  

Het invoeren van het nieuwe hoofdstuk 3 is een ingrijpende verandering. De invoering van gelijke 
arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector heeft tot gevolg dat medewerkers er op (voor- en) 
achteruit kunnen gaan. LOGA-partijen hebben voor deze medewerkers gaan aanvullende afspraken 
gemaakt en vastgelegd in het overgangsrecht. Op 7 juli is hiervoor LOGA-circulaire met het kenmerk 
U201501194 verschenen. Medewerkers die door de invoering van het hoofdstuk 3 CAR-UWO een 
lagere vergoeding ontvangen, krijgen een Toelage Overgangsrecht (TOR).  
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De wijzigingen treden in werking per 1 januari 2016. Voor de griffie betekent dit dat medewerkers 
vanaf 1 januari 2016 recht hebben op een toelage onregelmatige dienst (ORT) als er sprake is van 
“werken in een rooster op onregelmatige tijden”. Een ORT-toelage wordt toegekend op 
declaratiebasis. De financiële gevolgen zijn beperkt. 

9. Arbeidsvoorwaarden garantiebanen (LOGA-brief kenmerk U201501380) 

Het LOGA heeft afspraken gemaakt over de rechtspositie van medewerkers die een aanstelling 
krijgen op grond van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Deze medewerkers vallen onder de 
CAR-UWO en moeten op grond van bepalingen in de CAR-UWO een functieprofiel, functiewaardering 
en een functieschaal krijgen. Echter, niet alle medewerkers met een arbeidsbeperking hebben de bij 
hun functieschaal behorende verdiencapaciteit of loonwaarde. Voor deze groep medewerkers is de 
CAR-UWO aangepast. Afhankelijk van de regeling waar deze medewerkers vandaan komen 
(Wajongers, Participatiewet) komen ze in een aparte schaal (A) of kan hun salaris worden aangepast. 
De aanvullende afspraken zijn opgenomen in de CAR-UWO. 

De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 september 2015. 


