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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Bijlage bij VNG-ledenbrief TAZ/U201900672  

‘BALV 29 november 2019: voorstel technische aanpassing statuten VNG’ 

 

Artikel 2 lid 2   

Nu Vanaf 1 januari 2020 Toelichting 

De Vereniging heeft voorts tot doel 

voor de leden of groepen van leden 

afspraken te maken met 

verenigingen van werknemers en 

andere overheden over 

arbeidsvoorwaarden en het 

arbeidsvoorwaardenbeleid en deze 

vast te leggen in collectieve 

arbeidsovereenkomsten. De 

Vereniging bindt een lid dat zijn 

lidmaatschap heeft opgezegd 

gedurende de in artikel 6, sub b, 

bedoelde opzeggingstermijn niet 

aan overeenkomsten waarvoor de 

onderhandelingen zijn 

aangevangen op of na de datum 

van de opzegging, voor zover het 

lid in de kennisgeving daarvan de 

wens niet langer gebonden te 

worden nadrukkelijk heeft 

aangegeven. 

De Vereniging heeft voorts tot doel 

de bevoegdheid voor de leden of 

groepen van leden afspraken te 

maken met verenigingen van 

werknemers en andere overheden 

over arbeidsvoorwaarden en het 

arbeidsvoorwaardenbeleid en deze 

vast te leggen in collectieve 

arbeidsovereenkomsten. De 

Vereniging bindt een lid dat zijn 

lidmaatschap heeft opgezegd 

gedurende de in artikel 6, sub b, 

bedoelde opzeggingstermijn niet 

aan overeenkomsten waarvoor de 

onderhandelingen zijn 

aangevangen op of na de datum 

van de opzegging, voor zover het 

lid in de kennisgeving daarvan de 

wens niet langer gebonden te 

worden nadrukkelijk heeft 

aangegeven. 

In de eerste zin 

wordt het woord 

‘bevoegdheid’ 

gebruikt in plaats 

van ‘doel’. Hiermee 

sluiten de statuten 

beter aan bij de Wet 

op de cao artikel 2.  

 

Overigens is al op de 

BALV van 1 

december 2017 

besloten om deze 

bevoegdheid met 

name te noemen 

maar is het destijds 

verkeerd in de 

statuten gezet. 

 

De tweede zin wordt 

volledig geschrapt. 

De zin regelt dat een 

lid na opzeggen van 

het lidmaatschap 

nog een bepaalde 

tijd aan de cao is 

gebonden.De zin is 

in combinatie met de 

derde zin in artikel 6 

sub b strijdig met de 

Wet cao. De statuten 

(opzegtermijn) en de 

Wet op de cao 

(binding na einde 

lidmaatschap) 

regelen samen al 

voldoende hoe lang 

een oud-lid is 

gebonden aan de 

cao.   
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Artikel 6 sub b   

Nu Vanaf 1 januari 2020  

Het lidmaatschap eindigt: 

[…]  

b. door opzegging door het lid. 

Opzegging dient schriftelijk te 

geschieden; na opzegging 

eindigt het lidmaatschap op 

éénendertig december van het 

jaar volgende op dat waarin de 

opzegging heeft plaatsgehad. 

Een lid kan de toepasselijkheid 

van een verzwaring van de in 

artikel 21, lid 2 bedoelde 

verplichting, alsmede van 

geldelijke verplichtingen, te 

zijnen opzichte niet uitsluiten 

door binnen een maand nadat 

het besluit hem is medegedeeld 

of bekend geworden het 

lidmaatschap op te zeggen;  

Het lidmaatschap eindigt: 

[…]  

b. door opzegging door het lid. 

Opzegging dient schriftelijk te 

geschieden; na opzegging 

eindigt het lidmaatschap op 

éénendertig december van het 

jaar volgende op dat waarin de 

opzegging heeft plaatsgehad. 

Een lid kan de toepasselijkheid 

van een verzwaring van de in 

artikel 21, lid 2 bedoelde 

verplichting, alsmede van 

geldelijke verplichtingen, te 

zijnen opzichte niet uitsluiten 

door binnen een maand nadat 

het besluit hem is medegedeeld 

of bekend geworden het 

lidmaatschap op te zeggen;  

Toelichting 

De derde zin wordt 

volledig geschrapt. De zin 

regelt dat een lid na 

opzeggen van het 

lidmaatschap nog een 

bepaalde tijd aan de cao 

is gebonden. De zin is in 

combinatie met de 

tweede zin in artikel 2 lid 

2 strijdig met de Wet cao. 

De statuten 

(opzegtermijn) en de Wet 

op de cao (binding na 

einde lidmaatschap) 

regelen samen al 

voldoende hoe lang een 

oud-lid is gebonden aan 

de cao.   

   

 

 


