Bijlage bij LOGA-brief ECCVA/U201700735
Bijlage CAR teksten
A.

Artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de banenafspraak
1. In afwijking van artikel 3:1 kan het college voor de ambtenaar die onder een doelgroep in
het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt en onvoldoende arbeidsvermogen
heeft om een reguliere functie te bekleden, een samenstel van taken vaststellen.
2. Het college kan voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister
van de Wet banenafspraak valt en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan
verdienen, in afwijking van artikel 3:3, een salaris vaststellen met toepassing van
salarisschaal A.
3. Het college kan voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende
arbeidsvermogen heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden of niet in
aanmerking komt voor loondispensatie, op grond van artikel 3:3 een salaris vaststellen
aan de hand van zijn functieschaal zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa.
4. Indien loondispensatie wordt toegekend, kan het college het salaris en de salaristoelagen
van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde conform de loondispensatie verminderen.
Het naar loonwaarde bepaalde salaris van de ambtenaar vermeerderd met de Wajongaanvullingsuitkering is gelijk aan het wettelijk minimumloon.
5. Indien loonkostensubsidie wordt toegekend, kan het college het salaris en de
salaristoelagen van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde niet verminderen. Het
salaris van de ambtenaar is gelijk aan het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie
vergoedt aan het college het verschil tussen het naar loonwaarde bepaalde salaris van de
ambtenaar en het wettelijk minimumloon.
6. Voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet
banenafspraak valt, gelden niet de in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a , b en c genoemde
minimumbedragen.
7. Voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende arbeidsvermogen
heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden, gelden als minimumbedragen de
bedragen genoemd in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a, b en c naar rato van de loonwaarde
en de deeltijdfactor.
De toelichting op artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:
Gemeenten kunnen ambtenaren aanstellen vanwege de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. Om de instroom van deze doelgroepen te bevorderen, maakt de CARUWO het mogelijk om het salaris af te stemmen op de verdiencapaciteit of de loonwaarde. De
doelgroepen van de Wet Banenafspraak zijn gedefinieerd in artikel 38b Wet financiering
sociale verzekeringen.
In salarisschaal A is het salaris bij periodiek 0 het wettelijk minimumloon en is het salaris bij
periodiek 11 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen in schaal A worden, in plaats
van op de salarisontwikkeling in de Cao Gemeenten, geïndexeerd op de ontwikkeling van het
wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari bijgesteld. De actuele schaalbedragen worden
na goedkeuring door het LOGA gepubliceerd op www.car-uwo.nl.
Lid 1
De omschrijving van deze doelgroep staat in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel
38b lid 1 sub a. In salarisschaal A is het salaris bij periodiek 0 het wettelijk minimumloon en is
het salaris bij periodiek 11 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen in schaal A
worden, in plaats van op de salarisontwikkeling in de Cao Gemeenten, geïndexeerd op de
ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari bijgesteld. De actuele
schaalbedragen worden na goedkeuring door het LOGA gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

B.

Artikel 2:2 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:
Onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid
Artikel 2:2
1. Voor aanstelling kan slechts in aanmerking komen hij van wie - na een daartoe door of
vanwege het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan gehouden onderzoek - kan worden
aangenomen, dat hij in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het verrichten
van de hem op te dragen werkzaamheden.
2. Het college treft maatregelen, waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens, ontvangen
op grond van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, te allen tijde wordt gegarandeerd.
3. Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld dat betrokkene een recente verklaring
omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt.
4. Bij een functiewijziging, tewerkstelling of overplaatsing kan als vereiste worden gesteld dat
de ambtenaar een recente verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in lid 3 overlegt.
5. De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts voor een
aanstelling in aanmerking komen indien hij beschikt over een tewerkstellingsvergunning
tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten krachtens artikel 3 van de Wet arbeid
vreemdelingen.

C.

In artikel 10d:24 worden de leden 2 en 3 gewijzigd en komen te luiden:
2. Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van
werk naar werk-contract als bedoeld in artikel 10d:23 lid 5 voorleggen aan deze
commissie.
3. De commissie brengt een zwaarwegend advies uit over het geschil, bedoeld in lid 2.
Aan de toelichting op artikel 10d:24 wordt een toelichting op lid 3 toegevoegd:
Lid 3
Het college kan slechts afwijken van het advies als het op onzorgvuldige wijze tot stand is
gekomen en/of het advies zodanig ernstig in gebreke is dat van het college in redelijkheid niet
gevergd kan worden overeenkomstig het advies te besluiten.
Na inwerkingtreding van de WNRA is het advies weer bindend van aard vanwege de
toepasselijkheid van het Burgerlijk Wetboek.

