
 

 

 

 

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 
E-mail: CVA@VNG.NL 

 

 Brief aan de leden 

 T.a.v. het college en de raad 

 
 

 

 

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 

uw kenmerk bijlage(n) 

1 

betreft 

Overgangsrecht en toelichting 

hoofdstuk 3 

ons kenmerk 

ECWGO/U201501194 

Lbr.15/054 

LOGA/ECWGO 15/11 

datum 

7 juli 2015 

Samenvatting 

 

Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe hoofdstuk 3 in werking. De tekst van het nieuwe 

beloningshoofdstuk en de toelichting daarop is in een eerdere LOGA-circulaire verschenen. IN 

deze brief staat het overgangsrecht dat hoort bij de implementatie van hoofdstuk 3, aangevuld met 

een toelichting.   
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Partijen in het LOGA hebben afgesproken om op 1 januari 2016 een nieuw beloningshoofdstuk in 

te voeren. Het LOGA heeft u hierover geïnformeerd met de LOGA-brief van 5 juni 2015.  

 

Implementatie van het nieuwe hoofdstuk zal voor elke gemeente anders verlopen, omdat 

gemeenten eigen lokale bezoldigingsverordeningen en andere afspraken over (onderdelen van) 

de beloning kennen. Het nieuwe hoofdstuk 3 komt voor al deze afspraken in de plaats. Opdat 

gemeenten ook allemaal tegelijk de stap naar hoofdstuk 3 kunnen zetten op 1 januari 2016 is in 

het LOGA is afgesproken om centraal het overgangsrecht vast te stellen. Deze brief gaat over het 

overgangsrecht en de toelichting daarop. 

 

Het overgangsrecht kent de volgende uitgangspunten:  

 Medewerkers  gaan in inkomen niet op achteruit door hoofdstuk 3  

 Dit wordt bereikt door een toelage overgangsrecht met de mogelijkheid van afkoop 

 De toelage (Toelage Overgangsrecht Hoofdstuk 3 of TOR)  wordt eenmaal per jaar  

uitbetaald, en wordt niet mee  geïndexeerd met loonstijgingen.  

 Er zijn geen anti-cumulatiebepalingen. 
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Vergelijking oud- nieuw 

De eerste stap bij de implementatie van hoofdstuk 3  is de inventarisatie van de verschillen tussen 

de huidige, lokale, regelingen en hoofdstuk 3. 

Dat gebeurt eerst op het niveau van de regeling.  

 

In het LOGA is bepaald dat een aantal regelingen blijft. Garantieregelingen en afbouwregelingen 

die al zijn ingegaan voor 1 januari 2016 blijven voortduren onder de condities waaronder ze zijn 

afgesproken. Het LOGA heeft daarbij ook bepaald dat tijdelijke toelagen die al zijn ingegaan voor 

1 januari 2016 en die een schriftelijk afgesproken einddatum hebben dan wel een schriftelijk 

omschreven duur eveneens doorlopen voor de afgesproken duur en onder de afgesproken 

voorwaarden. 

 

Het LOGA heeft tot slot afgesproken dat uitloopschalen, dus extra periodieken boven op het 

eindbedrag van de schaal, en de daarbij gemaakte afspraken, in stand blijven , mits deze al in de 

gemeente bestonden voor 1 januari 2016. 

 

Bij het vergelijken van huidige regelingen en hoofdstuk 3 moet worden gekeken wat de lokale 

regelingen hebben willen belonen en vervolgens worden bepaald of hoofdstuk 3 daar in voorziet. 

Toelagen kunnen anders heten in een lokale regeling, maar hetzelfde regelen als bepalingen in 

het nieuwe hoofdstuk 3. 

 

Een voorbeeld: De persoonlijke toelage in de lokale verordening kan in een gemeente worden 

bedoeld als arbeidsmarkttoelage of functioneringstoelage zoals die zijn gedefinieerd in het nieuwe 

hoofdstuk 3. In dat geval vervalt de persoonlijke toelage niet, maar wordt deze voor de 

medewerkers omgezet in een arbeidsmarkttoelage of in een functioneringstoelage conform de 

desbetreffende regeling in hoofdstuk 3.  

 

Een ander voorbeeld:  lokaal kunnen er regelingen zijn voor eenmalige beloning van bijzondere 

arbeidsprestaties (bijvoorbeeld het leiden van een speciaal project) of andere vormen van 

gratificatiebeleid. Deze regelingen voor eenmalige, bijzondere beloning kunnen vallen onder het 

nieuwe artikel 3:20 (Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties ). 

 

Alle andere regelingen vervallen.  

 

Toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR) 

 

De TOR is een nominaal bedrag in geld, een lump sum, dat eenmaal per jaar in december wordt 

uitbetaald. In het LOGA is afgesproken dat de TOR daarvoor  bij een voltijds aanstelling minimaal 
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 Euro 120 moet zijn.  Is de TOR lager, dan wordt tot afkoop overgegaan. 

 

Is de TOR van een bepaalde omvang, dan kan ook worden gekozen om de TOR maandelijks of 

eenmaal per kwartaal uit te betalen. 

 

Het lump sum karakter van de TOR komt ook tot uiting in de afspraak dat de TOR niet wordt 

geïndexeerd met loonsverhogingen of meegroeit met de aanstellingsomvang.  

 

De TOR wordt niet verminderd bij verlof of ziekte. Er is één uitzondering: als de aanstelling in 

omvang wordt teruggebracht wordt de TOR naar rato verminderd. 

 

In 2020 onderzoekt het LOGA, aan de hand van de stand van zaken op dat moment, of tot een 

centrale definitieve afkoop van de TOR kan worden overgegaan.  

 

Berekening TOR 

Omdat elke gemeente vanuit de eigen lokale situatie de stap naar hoofdstuk 3 maakt, zal de TOR 

er per gemeente verschillend uitzien. Maar ook tussen medewerkers zullen de TOR-bedragen 

verschillen.  

 

Arbeidsvoorwaarden die iedere medewerker ontvangt, zoals een extra eindejaarsuitkering, worden 

omgezet in de TOR. 

 

Het verschil tussen de hoogte van de lokale regeling en het pendant in het nieuwe hoofdstuk 3 

komt ook in de TOR. Als voorbeeld wederom de persoonlijke toelage die bedoeld is als 

arbeidsmarkttoelage: is deze lokaal vastgesteld op 14%, dan komt voor de betreffende 

medewerker 4% in aanmerking voor de TOR. De arbeidsmarkttoelage in hoofdstuk 3 is namelijk 

gemaximeerd op 10%.  

 

Berekening TOR bij variabele toelagen 

Het overgangsrecht geeft aan dat gewerkt wordt met een referteperiode. Daarvoor is 2014 

afgesproken. 

 

Het blijkt niet altijd mogelijk om deze methode toe te passen. Het LOGA heeft daarom 

alternatieven uitgewerkt, welke in de toelichting bij de betreffende bepaling zijn opgenomen. 

Lokaal moet worden gekozen voor het best passende alternatief. 

Daarbij moet steeds in het oog worden gehouden: is de uitkomst fair en past deze bij de 

uitgangspunten? 
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Rol GO 

Uitgangspunt is dat individueel maatwerk wordt afgesproken. Maar het kan voorkomen dat een 

gemeente gelijke afspraken wil maken voor groepen medewerkers of de hele organisatie.  

Het GO is dan de gesprekspartner. 

Voorstelbaar is dat lokaal collectieve afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de 

berekeningswijze/referteperiode van de TOR voor overwerk, onregelmatig werk of 

beschikbaarheidsdiensten.  In het GO moet overeenstemming bestaan over de keuze van een 

rekenmethode, ook als men kiest voor een alternatief dat het LOGA heeft vastgesteld (zie de 

toelichting bij punt 4 van het overgangsrecht).  

In het GO kan ook worden afgesproken of men van de betaling van eenmaal per jaar over wil naar 

uitbetaling per maand of een andere periode, dan wel afkoop anders dan de 

standaardafkoopregeling die geldt voor een TOR van minder dan Euro 120. 

 

Communicatie 

De VNG heeft voorlichtingen gehouden over hoofdstuk 3 en het overgangsrecht. Op de website 

van de VNG en op het werkgeversforum worden FAQ’s geplaatst. In september worden nieuwe 

voorlichtingsrondes gehouden, waarbij het accent ligt op  de implementatie en de ervaringen 

daarmee. Afstemming op dat gebied vindt ook plaats in de personeelsnetwerken.  

 

Vaststellen in de rechtspositieregeling 

Omdat medewerkers rechten kunnen ontlenen aan het overgangsrecht dienen overgangsrecht en 

toelichting in de lokale rechtspositieregeling te worden vastgesteld, als bijlage bij het nieuwe 

beloningshoofdstuk.  

 

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.  

 

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 
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toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische bekendmaking en 

beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.  

 

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

 

Mw. mr. S. Pijpstra 

secretaris 

  

 

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