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Samenvatting

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering. De collectieve
zorgverzekering is voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders van alle gemeenten. De VNG
heeft de leden eerder geïnformeerd over deze collectieve zorgverzekering (ledenbrief 16
augustus 2016, ECWGO/U201601142).
Deze brief gaat over de aanpassing van de CAR-UWO aan de nieuwe collectieve
zorgverzekering. De regeling blijft hetzelfde maar de genoemde zorgverzekeraars veranderen. Nu
zijn dat IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA en Menzis.
De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om in het overleg over de volgende cao, de
mogelijkheid te bespreken om geen voorwaarde meer te stellen aan de tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering.
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Geacht college en gemeenteraad,
Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering.
Tot 1 januari 2017 is de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA en Zilveren Kruis
Achmea. Vanaf 1 januari 2017 is ze bij CZ, IZA en Menzis. Hiervoor moet een aantal artikelen in
de CAR-UWO worden aangepast. In de bijlage bij deze brief staan de aanpassingen.
Collectieve zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
De VNG sluit namens alle gemeenten behalve Amsterdam en Den Haag een collectieve
zorgverzekering voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders. Nu is dat met IZA en Zilveren
Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 is dat met CZ, IZA en Menzis.
Meer informatie over deze collectieve zorgverzekering staat in de VNG-ledenbrief van 16
augustus 2016 (ECWGO/U201601142).
Aanpassingen CAR-UWO per 1 januari 2017
In de CAR-UWO wordt onder andere geregeld:
- met welke zorgverzekeraars de VNG een collectief contract heeft

-

dat medewerkers met een aanvullende zorgverzekering van niveau 3 of hoger binnen dit
collectief contract, recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de

zorgverzekering
In de desbetreffende artikelen veranderen alleen de namen van de zorgverzekeraars. Nu zijn dat
IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA en Menzis.
Toekomstig overleg over tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om in het overleg over de volgende cao, de
mogelijkheid te bespreken om geen voorwaarde meer te stellen aan de tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CAR-UWO treden 1 januari 2017 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.
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.
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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,
College voor Arbeidszaken van de VNG

Mw. mr. S. Pijpstra
Secretaris
Bijlage
Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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