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Samenvatting 

 

In het arbeidsvoorwaardenakkoord  2013-2015 hebben partijen in het LOGA afspraken gemaakt 

over een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in de CAR, dat op 1 januari 2016 in werking treedt. 

 De tekst van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR is op 15 juli 2014 vastgesteld en als bijlage 

meegezonden met een van de LOGA brieven van 2 oktober 20141.  

 

In de bijlage bij deze brief staat een nieuwe versie van hoofdstuk 3, waarvan de tekst op enkele 

nader genoemde onderdelen is gewijzigd  ten opzichte van de versie in de LOGA brief van 2 

oktober 2015. Daarnaast zijn de artikelen nu ook van een toelichting voorzien. 

 

In de brief wordt nader ingegaan op o.a. de doelstelling van het nieuwe hoofdstuk 3, de 

regelruimte op lokaal niveau en hoe overige betalingen aan ambtenaren zich verhouden tot het 

standaardkarakter van het nieuwe beloningshoofdstuk. 

                                                      
1 CvA/LOGA 14/03 (ECWGO/U201401849). 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord  2013-2015 hebben partijen in het LOGA afspraken gemaakt 

over een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in de CAR, dat op 1 januari 2016 in werking treedt. 

  

De tekst van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR is op 15 juli 2014 vastgesteld en als bijlage 

meegezonden met een van de LOGA brieven van 2 oktober 20142.  

 

In de bijlage bij deze brief staat een nieuwe versie van hoofdstuk 3, waarvan de tekst op enkele 

onderdelen is gewijzigd  ten opzichte van de versie in de LOGA brief van 2 oktober 2014.   

De wijzigingen van de tekst betreffen:  

de verruiming van het begrip ‘achterblijvende partner’ in artikel 1:1; 

aanvulling van artikel 3:4 lid onder c (promotie);  

inkorting van de eerder al vastgestelde toelichting bij artikel 3:5; 

wijziging van de al eerder vastgestelde toelichting bij artikel 3:15; 

ruimer toepassingsbereik van de toelage in artikel 3:17; naast BHV ook EHBO, interventie- en 

anti-agressieteams; 

toevoegen artikel  3:18a (eindejaarsuitkering) in verband met verschuiven invoeringsdatum IKB; 

                                                      
2 CvA/LOGA 14/03 (ECWGO/U201401849). 
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wijziging van artikel 3;19 lid 3 (schrappen FPU) 

en verder nog enkele tekstuele aanpassingen die geen inhoudelijke betekenis hebben. 

De artikelen zijn nu ook van een toelichting  voorzien. 

 

Invoering van een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk heeft ook gevolgen voor de andere 

hoofdstukken van de CAR-UWO.  In de tweede helft van 2015 zal in het LOGA een gereviseerde 

tekst  van de CAR-UWO met bijbehorende toelichting worden vastgesteld, waarin oude begrippen 

zijn vervangen door nieuwe en verwijzingen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.  Deze nieuwe 

tekst zal, met als ingangsdatum 1 januari 2016, lokaal door het college of dagelijks bestuur 

moeten worden vastgesteld. 

 

Doelstelling. 

De doelen die met het nieuwe beloningshoofdstuk worden gediend zijn, vereenvoudiging, 

harmonisering en modernisering.  

De belangrijkste veranderingen betreffen: 

Het integreren van de lokale bezoldigingsverordening in hoofdstuk 3 van de CAR;  

Het niet langer hanteren van het begrip bezoldiging; en 

Het laten vervallen van gedetailleerde aanwijzingen voor de uitvoering. 

 

In het nieuwe begrip ‘salaristoelagen’ worden de toelagen opgesomd, die samen met het salaris 

tot 1 januari 2016 de oude ‘bezoldiging’ vormden. Met de introductie van ‘salaristoelagen’, kon 

afscheid worden genomen van het begrip ‘bezoldiging’, zonder dat de daaraan verbonden rechten 

en verplichtingen teniet zijn gegaan.  

De nieuwe begrippen die in dit hoofdstuk worden gebruikt, zijn in artikel 1:1 CAR nader 

omschreven. 

 

In de inleiding bij dit vernieuwde hoofdstuk, wordt gesteld dat gemeenten vrij zijn in de keuze van 

een functiewaarderingssysteem aan de hand waarvan de functies binnen hun organisaties worden 

beschreven.  LOGA-partijen maken van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen  dat een brede 

toepassing van het sectorale functiewaarderingssysteem HR21, de harmonisering van de in dit 

hoofdstuk geregelde arbeidsvoorwaarden ten goede komt, en daarmee de arbeidsmobiliteit van 

de in de gemeentelijke sector werkzame personen. 

De bepaling over het (moment van) uitbetalen van het salaris (artikel 3:2 lid 2) beoogt niet de 

huidige situatie te veranderen. 

 

Reikwijdte. 

De vraag of het nieuwe hoofdstuk 3 CAR ook van toepassing wordt op de brandweeronderdelen 

van de veiligheidsregio’s, is voorgelegd aan het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de brandweer 

(LOBA). De uitkomsten van dit overleg zullen afzonderlijk worden gecommuniceerd. 
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Met ingang van 1 januari 2016 komt de oude salarisregeling die gold tot 1 april 1996, voor 

iedereen te vervallen. De enkele ambtenaren waarop deze regeling nog van toepassing is, moeten 

uiterlijk per 1 januari 2016 worden ingepast in de nieuwe salarisstructuur. 

 

Uitzonderingen. 

Na de publicatie van de eerste versie van het nieuwe hoofdstuk 3, hebben LOGA-partijen van 

verschillende kanten berichten ontvangen die er op wijzen dat  integrale invoering negatief uitwerkt 

voor de groep artsen in dienst van GGD en GHOR. Daardoor gaat de beloning van deze artsen  

substantieel ‘uit de pas lopen’ ten opzichte van de beloning van artsen in vergelijkbare functies in 

andere sectoren van de gezondheidszorg. Dit effect is een gevolg van het aftoppen van de toelage 

beschikbaarheidsdienst op het maximum van salarisschaal 7 en het niet uitbetalen van overwerk 

bij  functies die zijn ingeschaald in salarisschaal 11 en hoger. 

 

Van een soortgelijke situatie is sprake rond het zogenaamde ‘crisispiket’;  

beschikbaarheidsdiensten die door zowel medewerkers van gemeenten als veiligheidsregio’s 

worden vervuld. Deze worden in veel gevallen vergoed overeenkomstig de veel hogere 

vergoeding piketdienst voor de beroepsbrandweer (hoofdstuk 20 CAR).  

 

LOGA-partijen realiseren zich dat de verschillen in sommige gevallen zo groot (kunnen) zijn, dat 

als gevolg daarvan bezettingsproblemen kunnen gaan ontstaan. Gegeven het feit dat  eenvoudige 

oplossingen voor dit probleem op dit moment niet voor handen zijn,  hebben LOGA-partijen 

besloten om de toelageregelingen voor beschikbaarheidsdiensten (artikel  3:13) en overwerk 

(artikel 3:18) in hoofdstuk 3 uitsluitend in de hierboven genoemde gevallen niet dwingend  op te 

leggen. 

 

Kan- en bandbreedtebepalingen. 

Het nieuwe hoofdstuk 3 heeft een standaardkarakter, hetgeen betekent dat afwijkingen ten nadele 

of ten gunste van de ambtenaar niet zijn toegestaan. Hoofdstuk 3 bevat een limitatieve 

opsomming van beloningselementen.   

Alleen ten aanzien van die onderdelen waarbij in de tekst van dit hoofdstuk is bepaald dat het 

college iets ‘kan’, heeft het college regelruimte. Daarbij gaat het zowel om de zogenaamde 

‘kanbepalingen’, als de lokale invulling van een op centraal niveau afgesproken bandbreedte.  

 

Bij de kanbepalingen (artikelen 3:14, 3:15, 3:20 en 3:22) heeft het college de vrijheid om de 

betreffende arbeidsvoorwaarde wel of niet  toe te passen, en áls dat het geval is, vast te stellen 

onder welke voorwaarden en op welke wijze dat gebeurt. Dit betekent dat de ambtenaar aan deze 

bepalingen, zonder aanvullende besluitvorming van het college geen rechten kan ontlenen. 

 

Daarnaast bevat dit hoofdstuk ‘bandbreedtebepalingen’,  waar de ambtenaar - die aan de 

voorwaarden voldoet - wél rechten aan kan ontlenen. Ten aanzien van de bandbreedtebepalingen 
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hebben  LOGA-partijen een bandbreedte  afgesproken, die op lokaal niveau nader kan worden 

ingevuld. Zo is bijvoorbeeld in artikel 3:8 met betrekking tot de functioneringstoelage geregeld dat 

deze maximaal 10% van het salaris bedraagt en voor een periode van maximaal een jaar wordt 

toegekend. Deze twee indicatoren voor de omvang van de functioneringstoelage, bepalen de 

‘bandbreedte’ die in het lokale beloningsbeleid nader kunnen worden ingevuld. 

 

Vergoedingen en attenties. 

Gegeven de limitatieve opsomming van beloningselementen i n het nieuwe hoofdstuk 3  én het feit 

dat daarin ook de vergoedingsregelingen voor dienstreizen en het woon-werkverkeer zijn 

opgenomen, ontvingen wij na publicatie van de eerste versie vragen over attenties en 

onkostenvergoedingen.  

Daarbij ging het met name om de vraag of het naast de in hoofdstuk 3 genoemde 

beloningselementen (nog langer) is toegestaan om: 

a.) bij bepaalde gelegenheden als jubileum, huwelijk of pensionering of kerst  een attentie te 

geven ;   

b.) aan ambtenaren onkostenvergoedingen uit te betalen. 

 

Bij attenties gaat het om zaken als een bloemetje, een cadeau(bon), een (budget voor een) diner 

of kerstpakket. Deze worden onverplicht gegeven bij bepaalde feestelijke gebeurtenissen. Met 

name door het onverplichte karakter en het feit dat er geen (bedongen) tegenprestatie tegenover 

staat, onderscheiden attenties zich van de in hoofdstuk 3 genoemde beloningselementen en 

kunnen ze dus ook in toekomst aan medewerkers worden verstrekt.  Hiervan moeten worden 

onderscheiden de ‘attenties’ die met het oog op een bepaalde tegenprestatie worden verstrekt,  

zoals bijvoorbeeld de jaarlijks VVV-bon voor uitsluitend de EHBO-ers binnen de organisatie. Deze 

behoren wel  tot de beloning. 

 

Bij onkostenvergoedingen gaat het om een (gedeeltelijke) vergoeding van kosten die de 

ambtenaar met toestemming van de werkgever heeft gemaakt of gaat maken. Naast de kosten 

die de ambtenaar ten behoeve van zijn werk maakt, kan het daarbij ook gaan om kosten die op 

grond van het personeelsbeleid (inclusief vitaliteits- en/of arbobeleid) van de werkgever voor 

vergoeding in aanmerking komen. Voorbeelden daarvan zijn een (gedeeltelijke vergoeding van 

een) abonnement op de sportschool,  een cursus gezond koken of de cursus ‘pensioen in zicht’. 

Ook in deze gevallen gaat het niet om bedongen tegenprestaties voor de arbeid en kunnen deze 

vergoedingen buiten hoofdstuk 3 worden toegekend. 

 

Gemeentelijk beloningsbeleid. 

Naast de nieuwe kan- en bandbreedtebepalingen kennen gemeenten nu al beleidsregels in hun 

bezoldigingsverordeningen met betrekking tot de toepassing van de daarin opgenomen 

bepalingen.  Voorbeelden daarvan zijn afspraken over de periode gedurende welke een 

ambtenaar die nog niet aan de functie-eisen voldoet  in een schaal lager dan de functieschaal kan 
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worden ingedeeld, of de afspraak dat een functioneringstoelage alleen kan worden toegekend na 

een beoordeling van de ambtenaar.   

LOGA-partijen zijn overeengekomen dat  de bestaande lokale beleidsregels rond de toepassing 

van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, die kunnen blijven bestaan omdat ze ook  van toepassing 

zijn in de situatie vanaf 1 januari 2016, zoveel mogelijk dienen te worden gehandhaafd.  

 

Besluiten over het toepassen van ‘kan-bepalingen’ en de nadere invulling van de ‘bandbreedte- 

bepalingen’, vormen samen met de bestaande beleidsregels rond beloning, het (toekomstige) 

beloningsbeleid van de gemeente(lijke organisatie).   

 

Over de wijze waarop en in welke vorm het beloningsbeleid wordt vastgelegd worden op lokaal 

niveau afspraken gemaakt. Het zelfde geldt voor nieuwe of aanvullende afspraken over het 

gemeentelijk beloningsbeleid. Deze laatste zijn voorbehouden aan overleg en overeenstemming in 

het lokale GO. 

 

 

Overgangsrecht. 

De invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 heeft geen bezuinigingsdoelstelling. Invoering van gelijke 

arbeidsvoorwaarden in de hele sector zal echter onvermijdelijk tot gevolg hebben dat in sommige 

gemeenten individuele medewerkers er op achteruitgaan als er geen aanvullende afspraken 

worden gemaakt. Om een ongerechtvaardigde inkomensachteruitgang van zittende medewerkers 

te voorkomen, hebben LOGA partijen overgangsrecht vastgesteld. Dit overgangsrecht is 

vastgelegd in het cao-akkoord en moet ook (tijdelijk) in de rechtspositieregeling worden 

opgenomen omdat medewerkers er rechten aan kunnen ontlenen.   

Op basis van de eerste ervaringen met het overgangsrecht worden nu in het LOGA nog een 

aantal zaken besproken , die meer uitvoerbare alternatieven kunnen bieden voor de 

rekenmethodiek uit het overgangsrecht. Het LOGA stelt deze naar verwachting eind juni definitief 

vast. Daarna volgt dan een tweede LOGA brief over de implementatie van hoofdstuk 3. 

 

Datum inwerkingtreding. 

De wijzigingen in de CAR treden met ingang van 1 januari 2016 in werking. 

 

 

Rechtskrachtbepaling. 

Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden 

om uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien 

overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt 

dat eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de 

zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen 

niet rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.  
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Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college 

verplicht, respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale 

arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen 

verbindend voorschrift.  

Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie. 

 

De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 

Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas 

verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.  

Sinds 1 januari 2014 dient dit te geschieden door vermelding in een elektronisch en algemeen 

toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische bekendmaking en 

beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.  

 

Hoogachtend, 

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

 
 

Mw. mr. S. Pijpstra 

secretaris 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


