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Samenvatting 

Dit is een voorstel voor een aantal aanpassingen in de statuten van de VNG. De leden moeten 
hierover beslissen op de Buitengewone ALV op 29 november 2019. Het gaat om twee technische 
aanpassingen. Die aanpassingen zijn nodig omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt. Vanaf dan moeten artikelen in de statuten die 
over de Cao Gemeenten gaan, in overeenstemming zijn met de Wet cao.

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

1 november 2019 
Kenmerk 

TAZ/U201900672 
Lbr. 19/090 
Telefoon 

070 373 83 93 
Bijlage(n) 

1 
 

  

   

Onderwerp 

BALV 29 november 2019: voorstel technische aanpassing statuten 
VNG 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Dit is een voorstel voor een aantal aanpassingen in de statuten van de VNG. De leden moeten 
hierover beslissen op de Buitengewone ALV op 29 november 2019.  
 
Het gaat om de volgende aanpassingen: 

- Artikel 2 lid 2 regelt dat de VNG namens de leden cao’s sluit. Dat staat nu geformuleerd als 
‘doel’ van de VNG; dat wordt de ‘bevoegdheid’ van de VNG. Dat is de term die ook in de 
Wet cao staat. 

- Artikel 2 lid 2 en artikel 6 sub b regelen nu (onder andere) hoelang gemeenten aan de cao 
gebonden zijn nadat zij het lidmaatschap bij de VNG opzeggen. Deze bepalingen worden 
geschrapt. Ze zijn in strijd met de Wet cao en ook overbodig, omdat ook de Wet cao 
binding van oud-leden regelt.  

 
Het voorstel vindt u in de bijlage. 
 
Aanleiding is dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking treedt. Vanaf 1 januari 2020 moeten artikelen in de statuten die gaan over de Cao 
Gemeenten, in overeenstemming zijn met de Wet cao.  
 
 
 
 
 

Aan de leden 

 
  Datum 

1 november 2019 
Kenmerk 

TAZ/U201900672 
Lbr. 19/090 
Telefoonnummer 

070 373 83 93 
Bijlage(n) 

1 
 

  

   

Onderwerp 

BALV 29 november 2019: voorstel technische aanpassing statuten 
VNG  
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Het zijn technische aanpassingen. De leden hebben op de Buitengewone ALV van 1 december 
2017 besloten dat de VNG na inwerkingtreding van de Wnra, net als nu, cao’s voor alle gemeenten 
moet sluiten.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter 


