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 Brief aan de leden 

 T.a.v. het college en de raad 

 
 

 

 

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 

uw kenmerk bijlage(n) 

1 

betreft 

Tekst CARUWO in verband met 

herziening hoofdstuk 3 (correctie) 

ons kenmerk 

ECWGO/U201502055 
Lbr. 15/099 
CvA/LOGA 16/15 

datum 

2 december 2015 

Samenvatting 

 

In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 3 van de CARUWO per 1 januari 

a.s., zonden wij u op 19 november jl. LOGA-brief nummer U201501937, met als bijlage de 

bijgestelde integrale tekst van de CARUWO per 1 januari 2016. 

 

Na verzending is ons gebleken dat bij het aanbrengen van de wijzigingen in de oorspronkelijke 

tekst, de lay-out en/of nummering op een aantal plaatsen in de tekst onbedoeld is gewijzigd en 

enkele verwijzingen ten onrechte niet zijn gecorrigeerd. 

 

In een nieuwe versie van de integrale CARUWO-tekst geldig per 1 januari 2016, zijn deze 

onbedoelde wijzigingen gecorrigeerd en zijn de correcte verwijzingen alsnog aangebracht. Deze 

versie van de CARUWO zenden wij u bijgaand toe. 

 

 

http://www.vng.nl/


 

 

 

 

 Aan de leden 
 
 

 

 

 
 

 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 

uw kenmerk bijlage(n) 

1 

betreft 

Tekst CARUWO in verband met 

herziening hoofdstuk 3 

(correctie) 

ons kenmerk 

ECWGO/U201502055 
Lbr. 15/099 
CvA/LOGA 16/15 
 

datum 

2 december 2015 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 3 van de CARUWO per 1 januari 

a.s., zonden wij u op 19 november jl. LOGA-brief nummer U201501937, met als bijlage de 

bijgestelde integrale tekst van de CARUWO per 1 januari 2016. 

 

Na verzending is ons gebleken dat bij het aanbrengen van de wijzigingen in de oorspronkelijke 

tekst, de lay-out en/of nummering op een aantal plaatsen in de tekst onbedoeld is gewijzigd. 

Het betreft:  

 De nummering van de leden van artikel 1:2 

 De lay-out van artikel 3:23 lid 2 

 De nummering van de bepalingen van het overgangsrecht in paragraaf 6 van hoofdstuk 3 

 De nummering van de leden van artikel 5a:3 

 De nummering van de leden 11a:17 

 

Tevens hebben wij geconstateerd dat enkele verwijzingen in artikel 1:2c (aanstelling op grond van 

de banenafspraak) naar hoofdstuk 3 ten onrechte niet zijn gecorrigeerd. 

Het betreft:  

 de verwijzing in de leden 1 en 2 naar artikel 3:1 tweede lid onderdeel b, deze moet worden 

gewijzigd in: artikel 3:3 eerste lid; 



Betreft Tekst CARUWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie) Datum 2 december 2015  02/02 

 

 de verwijzing in de leden 3 en 6 naar artikel 3:6, deze moet worden gewijzigd in: artikel 

3:18a. 

 

In een nieuwe versie van de integrale CARUWO-tekst geldig per 1 januari 2016, zijn deze 

onbedoelde wijzigingen gecorrigeerd en zijn de correcte verwijzingen alsnog aangebracht.  

Deze versie van de CARUWO zenden wij u bijgaand toe. 

 

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 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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