
 

 

Inzetbrief Cao Gemeenten  
 

Inleiding 
In 2016 en 2017 worden twee ingrijpende wijzigingen in de cao doorgevoerd: de overstap naar een 

centraal beloningshoofdstuk (hoofdstuk 3) per 1 januari 2016 en de invoering van het Individueel 

Keuzebudget per 1 januari 2017. De invoering van deze twee afspraken vraagt veel van de 

organisatie én de medewerkers in 2015 en 2016. FNV Overheid stelt daarom voor om in 2016 geen 

ingrijpende wijzigingen in de cao door te voeren. Het is belangrijk om iedereen te laten wennen aan 

de nieuwe mogelijkheden van de cao, voordat we weer verdere stappen maken. 

Op dit moment is het niet duidelijk of de normalisering doorgang gaat vinden. Het wetsvoorstel 

Normalisering rechtspositie ambtenaren ligt voor in de Eerste Kamer. Voortzetting van het debat is 

op voorstel van indieners tot nader orde aangehouden. Niet duidelijk is wanneer en hoe dit verder 

behandeld gaat worden. Vanwege deze onzekerheid lijkt het FNV Overheid niet verstandig bij deze 

cao-onderhandeling inhoudelijk te anticiperen op invoering van het wetsvoorstel. Hoogstens zouden 

procesafspraken voor komend jaar gemaakt kunnen worden. 

In aansluiting op de FNV-arbeidsvoorwaardennota 2016, moet volgens FNV Overheid het accent bij 

deze cao-onderhandelingen liggen bij afspraken over (werk)zekerheid, kwaliteit en koopkracht. In het 

bijzonder is versterking van de afspraken over loopbaanbeleid, duurzaam werken en ontwikkeling  

van groot belang. Er komt veel op medewerkers bij gemeenten af. Het is zaak dat ze gemotiveerd, 

goed opgeleid, gezond en met plezier aan het werk blijven. We hopen dat de cao 2016 hieraan kan 

bijdragen! 

Looptijd 
FNV Overheid stelt voor een cao voor één jaar af te spreken. Zoals gezegd, is het niet verstandig 

ingrijpende veranderingen af te spreken, die een langere looptijd vragen. Er is behoefte aan een 

beleidsarme, kortlopende cao. Mede omdat er nog geen duidelijkheid is of normalisering van de 

rechtspositie doorgaat, lijkt het nu niet verstandig om een cao voor langere tijd af te spreken. Als er 

in 2016 meer duidelijkheid volgt op dit punt,  kunnen we daarmee rekening houden als we gaan 

praten over 2017 en verder. 

Loonontwikkeling 
1. In lijn met de LOGA-afspraak uit juli 2015 kunnen we de 0,74%, die in oktober 2015 eenmalig 

is uitgekeerd, structureel gaan maken. Deze salarisontwikkeling is een uitvloeisel van de 

afspraken in de pensioenkamer en is mogelijk geworden door de vrijval van pensioenpremies 

per 1 januari 2015. FNV Overheid stelt voor deze salarisstijging in te laten gaan per 1 januari 

2016. 

2. In juli 2015 is een loonakkoord gesloten tussen kabinet, overheidswerkgevers en de centrales 

CNV, AC en CMHF. Onderdeel van dit loonakkoord is de afspraak dat er een loonruimte is van 

1,4% voor loonstijging per 1 januari 2016, als gevolg van de afgesproken premiedaling voor 



 

de APB-regeling.  Gevolg van dit akkoord is dat het perspectief op indexatie van pensioenen 

verslechtert voor ambtenaren bij de gemeenten, waardoor de uiteindelijke pensioenopbouw 

lager zal uitvallen. FNV Overheid is het niet eens met deze verslechtering en heeft daarom 

niet ondertekend. FNV Overheid streeft naar een oplossing voor deze bezwaren. Als deze 

oplossing leidt tot een overeenkomst, waarbij loonruimte vrijkomt komt als gevolg van 

premievrijval, stelt FNV Overheid voor dat dit leidt tot een overeenkomstige salarisstijging  

per 1 januari 2016, bovenop de bovengenoemde 0,74%. 

3. Los van bovenstaande afspraken, vindt FNV Overheid dat er een structurele loonontwikkeling 

van 3% nodig is. Na jaren van zeer gematigde (of zelfs geen) loonontwikkeling, is het tijd voor 

een serieuze salarisstijging om koopkracht te realiseren. Hiermee kan de inflatie in 2016 én 

de misgelopen koopkracht in afgelopen jaren enigszins gecompenseerd worden. 

4. De tegemoetkoming in de ziektekosten is al jaren niet aangepast aan de gestegen kosten 

voor de ziektekostenverzekering. Daarom stelt FNV Overheid voor deze tegemoetkoming te 

verhogen met 250 euro per jaar voor iedereen.  

 

Echte banen voor iedereen 
FNV Overheid ziet een tendens, dat steeds meer werknemers bij gemeenten in een onzekere situatie 

verkeren rondom werk en inkomen. Nieuwe werknemers worden doorgaans aangenomen met een 

tijdelijke aanstelling, op payrollbasis of via detachering van een externe partij. Dit geeft onzekerheid, 

omdat niet duidelijk is hoe lang men werk houdt. Daarnaast zorgt het voor ongewenste ongelijkheid 

tussen mensen, doordat mensen die precies het zelfde werk doen, niet dezelfde arbeidsvoorwaarden 

hebben. Die ongelijkheid betreft belangrijke verschillen, zoals wel of niet recht op na-wettelijke 

uitkering of opbouw ABP-pensioen. Daarnaast gaat het ook om minder ingrijpende zaken als recht op 

scholing, personeelsuitjes en andere interne aangelegenheden. Mensen ervaren dit doorgaans alsof 

zij tweederangs werknemers zijn. FNV Overheid vindt deze tendens zeer onwenselijk! Tegelijkertijd is 

het duidelijk dat er voor sommige situaties flexibiliteit nodig is om te kunnen inspelen op specifieke 

situaties. Daarom stelt FNV Overheid het volgende voor: 

1. In de cao 2013-2015 hebben we reeds uitgesproken dat het niet wenselijk is dat ”voor 

structureel werk bij gemeenten arbeidsrelaties worden aangegaan die niet zijn geregeld in 

de gemeentelijke rechtspositie”. Uit ervaringen in het veld, en uit geconstateerde feiten in 

het onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties door Regiowerk, blijkt dat dit helaas wel een 

veelvoorkomende praktijk is bij gemeenten. Het lijkt bovendien dat gemeenten niet van plan 

zijn dit te gaan veranderen, ondanks bovengenoemde uitspraak in de cao. Daarom stelt FNV 

Overheid voor om af te spreken dat gemeenten vanaf 2017 geen contracten meer aangaan 

met payrollbedrijven of detacheringsbureaus voor vervulling van vacatures of langdurige 

projecten. 2016 is een overgangsjaar, waarin geen nieuwe contracten met payroll- of 

detacheringsbureaus worden aangegaan. Lopende contracten worden zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk per 1 januari 2017 omgezet in een vaste aanstelling. Vanaf 2017 kunnen geen 

arbeidsrelaties meer worden aangedaan, die niet zijn geregeld in de CAR/UWO. 

2. Instelling van regionale/lokale flexpools met medewerkers die (op vrijwillige basis) bereid 

zijn op meerdere plekken intern en extern ingezet te worden. Deze medewerkers hebben 

een vaste aanstelling en hebben bijbehorende rechten uit de CAR/UWO. Zij kunnen ingezet 

worden op tijdelijke projecten, werkzaamheden waarvoor zeer specifieke kennis nodig is die 

niet permanent in huis is, piek en ziek, etc. 



 

3. Inzet van uitzendkrachten blijft mogelijk, maar pas als onderzocht is of er geen mensen 

inzetbaar zijn vanuit de flexpool. Indien mensen langer dan zes maanden worden ingezet, 

wordt hen een aanstelling aangeboden in de flexpool of in een reguliere functie. 

 

Reparatie WW 
De Wet op de Werkloosheid (WW) is gewijzigd, waardoor de wettelijke duur van de uitkering per 1 

januari 2016 is verkort tot 24 maanden en de opbouw neerwaarts is aangepast. In het sociaal 

akkoord 2013 is beoogd dat in cao’s een reparatieslag plaats vindt door sociale partners, zodat de 

WW als werknemersverzekering wordt gehouden op de oude polisvoorwaarden. In de cao 

gemeenten 2013-2015 is commitment aan deze afspraken uitgesproken door beide partijen. Nu is 

het tijd om dit te gaan formaliseren in een cao-afspraak. FNV Overheid stelt voor dat er een 

bovenwettelijke afspraak komt, waarmee het gat tussen de nieuwe WW en de oude WW wordt 

gerepareerd. Deze reparatie betreft zowel de duur van de WW als de opbouw op het oude niveau 

van voor 2016. 

Gemeenten kennen (in vergelijking met private sectoren) een lage instroom in de WW. Dit is 

enerzijds te wijten aan het succesvolle Van Werk Naar Beleid (hoofdstuk 10d CAR/UWO) bij 

gemeenten, anderzijds aan het systeem van eigen risicodragerschap. Gezien dit positieve effect, stelt 

FNV Overheid voor het systeem van eigen risicodragerschap te handhaven. Bovendien mag de 

nieuwe bovenwettelijke regeling niet ten koste gaan van de bestaande aanvullende en na-wettelijke 

uitkering bij werkeloosheid.  

Kwaliteit, loopbaanbeleid en ontwikkeling medewerkers 
FNV Overheid vindt het zeer belangrijk dat werknemers zich kunnen ontwikkelen. Snelle 

veranderingen in de sector gemeenten, vragen van werknemers nieuwe kennis en vaardigheden. De 

digitalisering zal komende jaren tot grote veranderingen leiden. Bovendien willen we werknemers 

een betere positie op de arbeidsmarkt geven, zodat ze een goed loopbaanperspectief hebben en 

houden. In dat kader is het noodzakelijk dat in training en scholing wordt geïnvesteerd.  

In de cao 2013-2015 is het loopbaanbudget geïntroduceerd. FNV Overheid wil in 2016 evalueren hoe 

dit individueel loopbaanbudget heeft gewerkt en of het zinvol is om hier een structurele afspraak van 

te maken in de cao. Voor 2016 willen we afspreken dat er nog de mogelijkheid is om het budget op 

te nemen voor degenen nog geen gebruik hebben kunnen maken van het budget en/of de drie jaar 

kunnen afmaken.  

De doorstroom in gemeentelijke organisaties is nog steeds laag. Om de doorstroom te verbeteren 

kan het generatiepact een goede bijdrage leveren. Langzamerhand spreken steeds meer gemeenten 

een generatiepact af. Doordat oudere medewerkers minder gaan werken, ontstaat ruimte voor 

jongere medewerkers om in te stromen. We willen verkennen hoe we deze ontwikkeling kunnen 

versnellen, zodat steeds meer werknemers de vruchten kunnen plukken van het generatiepact. 

Hiermee stimuleren we zowel de doorstroming, als het duurzaam werken binnen gemeenten. Maar 

ook levert het een bijdrage aan (het oplossen van) de werkeloosheidsproblemen van jongeren en de 

overdracht van kennis van oud naar jong (en vice versa). 

FNV Overheid licht deze voorstellen graag nader toe en behoudt zich het recht voor gedurende het 

onderhandelingsproces met aanvullende voorstellen te komen. 

 

Bert de Haas en Fred Bos,  Utrecht 16 november 2016. 


