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Samenvatting 

 

De invoering van het IKB (Individueel Keuzebudget) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO 

heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting 

daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De invoering van het IKB (Individueel Keuzebudget) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO 

heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting 

daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop. 

 

Artikel 1:2:1 

In de leden 2, 3, en 4 van artikel 1:2:1 wordt een aantal hoofdstukken uitgesloten voor bijzondere 

groepen medewerkers (o.a. vakantiekrachten en BBL-ers). Hoofdstuk 3 wordt onder andere 

uitgesloten, met als gevolg dat deze medewerkers geen recht hebben op een IKB. 

Echter, voorheen stonden de vakantietoelage en de levensloopbijdrage niet in hoofdstuk 3, maar 

in hoofdstuk 6 (artikel 6:3) en hoofdstuk 6a (artikel 6a:7). Ook het bovenwettelijk verlof van 14,4 

uren was geregeld in hoofdstuk 6 (artikel 6:2). Deze rechten zijn vanaf 1 januari 2017 opgenomen 

in het IKB. Er moet dus nog iets geregeld worden voor hen, anders gaan zij er op achteruit. 

De rechten zullen in een nieuw vijfde artikellid worden opgenomen in een percentage, welke in de 

toelichting worden toegelicht. Alleen de vakantietoelage wordt in het artikel zelf expliciet 

genoemd, omdat hiervan in artikel 1:1 lid 1, sub ww CARUWO een begripsomschrijving staat. 

 

Artikel 2:5:4 

De oproepcontractant heeft een IKB conform de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3. Dit was 

al zo, maar wordt nu ook expliciet genoemd in de toelichting op artikel 2:5:4 CARUWO. Omdat 



 

Betreft Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB Datum <datum>  02/02 

 

het tweede lid voor onduidelijkheid zorgt, wordt dit lid geschrapt.  

Datum inwerkingtreding 

De wijzigingen in de CARUWO opgenomen in de bijlage bij deze LOGA-brief treden met ingang 

van 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.  

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,  

 

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

 

 

Mw. mr. S. Pijpstra 

secretaris 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.  
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