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Samenvatting

Per 1 januari 2016 zijn de Wet flexibel werken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
van kracht geworden. Beide wetten zijn direct van toepassing op gemeenteambtenaren en leiden
tot wijzigingen in de CAR.
1. De Wet flexibel werken
De Wet flexibel werken is de opvolger van de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ en heeft tot doel om
flexibel werken te bevorderen. Naast de – al onder de Wet aanpassing arbeidsduur – bestaande
mogelijkheid om een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeidsduur, is het onder de Wet
flexibel werken ook mogelijk geworden om een verzoek te doen tot aanpassing van de werktijden
en de arbeidsplaats. In de Wet flexibel werken is opgenomen hoe dergelijke verzoeken
(procedureel) dienen te worden behandeld.
2. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Het doel van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is het wegnemen van
belemmeringen voor het in dienst houden of in dienst nemen van AOW-ers. Ook zijn maatregelen
genomen die voorkomen dat jongeren door oudere werknemers worden verdrongen. Voor de
overheidswerkgevers zijn hiervoor bepalingen opgenomen in de Ambtenarenwet.
Deze wijzigingen in de CAR en de toelichting op de CAR treft u in de bijlage bij deze brief.
De wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking.
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Geacht college en gemeenteraad,
Per 1 januari 2016 zijn de Wet Flexibel werken en de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd
ingevoerd. Beide wetten zijn direct van toepassing op gemeenteambtenaren en leiden tot
wijzigingen van de CAR. In deze LOGA-brief treft u de wijzigingen aan. Deze treden met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking.
1. Wet flexibel werken
De Wet flexibel werken is de opvolger van de huidige ‘Wet aanpassing arbeidsduur’. Het doel van
deze wet is om flexibel werken te bevorderen. Naast de – al onder de Wet aanpassing
arbeidsduur – bestaande mogelijkheid om een verzoek te doen tot aanpassing van de
arbeidsduur, is het onder de Wet flexibel werken ook mogelijk geworden om een verzoek te doen
tot aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. In de Wet flexibel werken is opgenomen
hoe dergelijke verzoeken (procedureel) dienen te worden behandeld.
Wijzigingen in de CAR
De Wet flexibel werken is rechtstreeks van toepassing op medewerkers van de gemeente, zodat
in het nieuwe artikel 2:7 CAR kan worden volstaan met de melding dat de Wet flexibel werken van
toepassing is, zonder dat de inhoud van de wet nader uiteen wordt gezet.
Daarnaast vervalt het derde lid van artikel 2:7 CAR, waarin aan het college de mogelijkheid werd

geboden om een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur te weigeren ten aanzien van
personen die werkzaam zijn in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen, indien dit zou
leiden tot een verlies van subsidie. Dit artikellid vervalt, omdat de grondslag (het Besluit in- en
doorstroombanen en de daaruit voortvloeiende subsidie) is vervallen (per 1-1-2004).
2. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Per 1 januari 2016 is ook de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. De wet
neemt drempels weg die door werkgevers en werknemers in de marktsector gevoeld werden voor
het in dienst nemen of houden van mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd. In de
gemeentelijke sector was het al mogelijk om na de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te blijven of
na de AOW-leeftijd in dienst te treden. Dit blijft mogelijk. Net als vóór de nieuwe wet kan langer
doorwerken op twee manieren:


de medewerker krijgt (eervol) ontslag en wordt vervolgens weer aangesteld in gelijke of
andere functie:



de medewerker krijgt geen (eervol) ontslag. De aanstelling van de medewerker loopt dan
ongewijzigd door.

Het verschil tussen deze twee manieren heeft te maken met de pensioenopbouw en afdracht van
pensioenpremies. Dit staat beschreven in de toelichting op artikel 8:2 lid 3 CAR.1
In de toelichting op 8:2 lid 3 stond overigens abusievelijk dat er in geval van een nieuwe
aanstelling geen afdracht was van de FPU-premie. Dat is wel het geval en wordt met deze
ledenbrief hersteld. Bovendien hanteert ABP per 1 januari 2016 de term premie voor de
voorwaardelijke inkoop, in plaats van FPU-premie. Dit wordt ook verwerkt in de toelichting.
Loondoorbetaling bij ziekte
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd regelt dat een medewerker die de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt en die ziek is, 13 weken recht heeft op loondoorbetaling, alvorens
ontslag kan volgen. In 2018 wordt de wet geëvalueerd en dan zal deze periode mogelijk worden
teruggebracht tot 6 weken. Artikel 8:2a CAR wordt hiermee uitgebreid.
Ontslagvolgorde bij reorganisatie
In artikel 127b van de Ambtenarenwet is geregeld dat bij een reorganisatie die leidt tot het verlies
van arbeidsplaatsen het eerst afscheid wordt genomen van medewerkers die de AOWgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zijn er meer medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd
hebben bereikt, dan wordt het eerst afscheid genomen van degene die het kortste dienstverband
heeft. In het reorganisatieplan moet worden opgenomen welke tijd meetelt als diensttijd. In de
toelichting op artikel 8:3 lid 3 CAR wordt dit opgenomen.

1

Artikel 8:2 lid 2 gaat over de FPU. Dit artikellid wordt binnenkort verwijderd uit de CAR-UWO.
Per 2016 kan er geen gebruik meer van worden gemaakt van de FPU. Binnenkort ontvangen
gemeenten een technische LOGA-brief waarmee onder andere de FPU-bepalingen uit de CARUWO worden gehaald.
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Maximale duur van een tijdelijke aanstelling
Voor medewerkers die jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat ze na drie tijdelijke
aanstellingen of na 24 maanden tijdelijke aanstelling, recht hebben op een vaste aanstelling als
het dienstverband voortduurt. Voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt,
is in artikel 127 van de Ambtenarenwet geregeld dat deze termijnen worden verdubbeld. Zij
hebben recht op een vaste aanstelling na 48 maanden of na 6 tijdelijke dienstverbanden die elkaar
opvolgen met een tussenpozen van minder dan 6 maanden. Artikel 2:4 CAR wordt hierop
aangepast.
Overigens gelden voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet de
gebruikelijke ontslaggronden van de CAR-UWO, maar geldt dat beide partijen zonder opgaaf van
reden afscheid van elkaar kunnen nemen, met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand. Het hebben van een vaste of tijdelijke aanstelling geeft de medewerker dus niet meer of
minder zekerheid. De enige uitzondering van de mogelijkheid tot opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand is in geval van ziekte, zoals eerder beschreven in deze
ledenbrief.

Flexibel werken
In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is voorzien in de toevoeging van een lid aan de
Wet flexibel werken (opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur, zie hierboven), waarin is
bepaald dat de Wet flexibel werken ten aanzien van de aanpassing van de arbeidsduur niet van
toepassing is op de medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De medewerker
kan op grond van de Wet flexibel werken wel een verzoek doen tot aanpassing van de
arbeidsplaats of (spreiding van de) werktijden. Dit is opgenomen in de toelichting op artikel 2:7
CAR.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CAR en de toelichting op de CAR vindt u in de bijlage bij deze brief. De
wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot 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.
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.
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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’.

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

Hoogachtend,
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden,

Mw. mr. S. Pijpstra
secretaris
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