
 

U202100934 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Samenvatting 

 

Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u 

een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging 

door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de 

huidige cao opgenomen.  

 

Het gaat om een eenmalige uitkering van €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief 

schaal A) en €375 voor medewerkers vanaf schaal 9. Medewerkers die op 1 december in dienst 

zijn, hebben recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering is bruto en naar rato van de 

omvang van het dienstverband. 

  

De afspraak gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van 

de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De WSGO stuurt 

haar leden een aparte ledenbrief. VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af. 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

8 november 2022 

Kenmerk 

TAZ/U202200739 

Lbr. 22/057 

Telefoon 

070 373 83 93 

Bijlage(n) 

 

 

College voor Arbeidszaken 

 

  

   

Onderwerp 

Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Inleiding  
 
Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers in 
december 2022. U kunt reageren tot en met 22 november 2022. Het bestuur van de VNG 
bespreekt op 23 november de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG en het 
bestuur van de WSGO het akkoord bekrachtigen, wordt de afspraak definitief. 
 
Als de afspraak definitief is, wordt de huidige cao op dit punt aangepast en opnieuw aangemeld. 
Daarna is de afspraak bindend en geldt deze voor alle medewerkers die vallen onder de Cao 
Gemeenten. 
 
Gemeenten kunnen reageren met een reactieformulier. De gemeentesecretaris ontvangt daarvoor 
het reactieformulier. Elke gemeente heeft één stem per duizend inwoners met een maximum van 
75 stemmen. Alleen de uitgebrachte stemmen tellen mee.  
 
Eenmalige uitkering 
De afspraak betekent dat alle medewerkers die onder de Cao Gemeenten vallen en op 1 december 
2022 in dienst zijn van een gemeente, recht hebben op een eenmalige uitkering. De eenmalige 
uitkering is €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 voor 
medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van het dienstverband. 
 
Achtergrond eenmalige uitkering 
De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft deze afspraak gemaakt 
omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023 (veel) trager gaan dan gewenst. Door 
deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige 
periode.  
 

Aan de leden 

 

  Datum 

8 november 2022 

Kenmerk 

TAZ/U202200739 

Lbr. 22/057 

Telefoon 

070 373 83 93 

Bijlage(n) 

 

 

College voor Arbeidszaken 

 

  

   

Onderwerp 

 Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022 
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Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen ontstaan tussen organisaties, hebben de vakbonden 
ermee ingestemd dat deze afspraak wordt opgenomen in de huidige cao voor 2021-2022. De 
aanpassing in de huidige cao betreft uitsluitend de eenmalige uitkering. 
 
Korte ledenraadpleging 
De ledenraadpleging duurt twee weken. Dat is korter dan gebruikelijk. Dit is zodat gemeenten de 
uitkering in december kunnen betalen. Hiernaast is de vraag eenvoudiger dan andere 
ledenraadplegingen: gemeenten kunnen alleen voor of tegen stemmen. 
 
Overleg over cao 2023 
De onderhandelingsdelegatie van werkgevers en de vakbonden zetten het overleg over de cao 
2023 voort en blijven zich tot het uiterste inspannen om nog dit jaar een akkoord te sluiten. De 
eenmalige uitkering in december 2022 wordt daar niet bij betrokken.  

 

VNG en WSGO 

De afspraak geldt voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Leden van de WSGO ontvangen hun 

eigen ledenbrief en stemformulier.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

J. Jongepier 

Secretaris van het College voor Arbeidszaken 

  

 

 


