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Samenvatting 

Op 27 juni jl. is u een ledenbrief toegezonden (ECCVA/U200801112; Lbr. 08/117 CvA/LOGA 

08/24), waarin een uitgebreide toelichting is gegeven op de nieuwe bovenwettelijke 

werkloosheidsregeling. Bij deze brief waren twee bijlagen gevoegd met CAR- en UWO-

wijzigingen. In de ledenbrief van 27 juni is echter verzuimd op te nemen dat deze CAR- en UWO-

wijzigingen door het college moeten worden vastgesteld. 
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Geacht college, 

Op 27 juni jl. is u een ledenbrief toegezonden (ECCVA/U200801112; Lbr. 08/117 CvA/LOGA 

08/24), waarin een uitgebreide toelichting is gegeven op de nieuwe bovenwettelijke 

werkloosheidsregeling. Bij deze brief waren twee bijlagen gevoegd met CAR- en UWO-

wijzigingen. In de ledenbrief van 27 juni is echter verzuimd op te nemen dat deze CAR- en UWO-

wijzigingen door het college moeten worden vastgesteld. 

Inwerkingtreding 

De CAR- en UWO-wijzigingen, die als bijlage bij de ledenbrief van 27 juni jl. zijn meegezonden, 

treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008. 

Lokale vaststelling en rechtskracht 

Wijzigingen in de CAR, respectievelijk de CAR-UWO, die in het LOGA worden overeengekomen 

en u via een ledenbrief worden toegezonden, krijgen binnen de gemeente pas rechtskracht 

wanneer ze door het college, zonodig met terugwerkende kracht, zijn vastgesteld. Als gevolg van 

de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is krachtens artikel 160 van de 

Gemeentewet het college bevoegd de arbeidsvoorwaardenregeling voor het gemeentepersoneel 

vast te stellen. 



Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gebonden 

aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor gemeenten 

die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat eveneens voor de zogenoemde UWO-artikelen. De 

CAR en de UWO hebben echter niet de status van een CAO omdat het LOGA geen verordenende 

bevoegdheid heeft in gemeenten. Deze wijzigingen werken dan ook niet rechtstreeks door in de 

gemeenten. Lokale vaststelling van (wijzigingen in) de CAR-UWO is dan ook noodzakelijk. 

Hoogachtend, 

Landelijk overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

b/a 

drs. mr. C.M. Sjerps, 
Secretaris 

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