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Samenvatting
De Centrale Raad van Beroep heeft in de uitspraak van 22 juli 2010 met
nummer 09/101 AW, 09/102 AW en 09/3949 AW bepaald dat, gelet op
de tekst van artikel 10a:4 CAR, de aanvullende en aansluitende uitkering
moet stijgen met de voor de sector algemeen geldende
bezoldigingswijziging per datum van die salarisstijging. De feitelijke
werkwijze, te weten indexering per 1 januari en 1 juli van een jaar, is niet
in een wettelijk voorschrift vastgelegd en mag daarom niet worden
toegepast. De CAR wordt daarom aangepast aan de feitelijke werkwijze
die gehanteerd wordt. Daarmee is wettelijke verankering hiervan
geregeld. De praktijk verandert voor gemeenten dus niet.
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Geacht college en gemeenteraad,
De Centrale Raad van Beroep heeft in de uitspraak van 22 juli 2010 met nummer 09/101 AW,
09/102 AW en 09/3949 AW bepaald dat, gelet op de tekst van artikel 10a:4 CAR, de aanvullende
en aansluitende uitkering moet stijgen met de voor de sector algemeen geldende
bezoldigingswijziging per datum van die salarisstijging. De feitelijke werkwijze, te weten indexering
per 1 januari en 1 juli van een jaar, is niet in een wettelijk voorschrift vastgelegd en mag daarom
niet worden toegepast.
Letterlijk overweegt de CRvB in haar uitspraak van 22 juli 2010 het volgende:
"In artikel 10a:4 van de CAR/UWO is bepaald dat de berekeningsgrondslag van de aanvullende
uitkering telkens wordt aangepast aan de voor de sector gemeenten geldende algemene
bezoldigingswijze. Gelet hierop moet de aanvullende uitkering van appellante, die is afgeleid van
de bezoldiging die zij voorafgaand aan haar werkloosheid ontving, worden aangepast met ingang
van het moment waarop de bezoldiging van de gemeenteambtenaren wijzigt. Voor de keuze van
enige andere ingangsdatum van de indexering bestaat geen wettelijke grondslag. De in de brief
van de LOGA vastgelegde afspraak is niet in een wettelijk voorschrift vastgelegd. In zoverre slaagt
dus het hoger beroep."
De praktische werkwijze, indexering per 1 januari en 1 juli van een jaar, willen wij niet aanpassen.
Dat zou in verband met de verhoging van de onderliggende WW-uitkering per 1 januari en 1 juli
van een jaar namelijk meerdere berekeningsmomenten opleveren voor de werkgever,

respectievelijk uitvoerder van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Daamaast zou de oud
medewerker op meerdere momenten in een jaar geconfronteerd worden met een verhoging of
verlaging van de uitkering. De CAR wordt daarom aangepast aan de geldende werkwijze, zodat
de CAR wel de wettelijke grondslag hiervoor bevat. In praktische zin verandert er niets voor
gemeenten. Zij krijgen nog steeds van het LOGA door met welk percentage de uitkering per
1 januari en 1 juli van een jaar moet stijgen.
Inwerkingtreding
De wijziging van artikel 10a:4 CAR treedt in werking per 1 januari 2011.
Rechtskracht
Op grand van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de 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 UWOartikelen. 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. Op grand van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de
arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen.
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door
plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad. Bij gebreke van
een gemeenteblad vindt bekendmaking plaats door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken
op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen
van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Het
gemeenteblad kan op grand van artikel 139, derde lid, elektronisch worden uitgegeven.
Elektronische bekendmaking is aan regels gebonden.
Hoogachtend,
Landelijk overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

J. Schirmbeck,
secretaris

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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Bijlage bij ledenbrief ECCVA/U201002612
CAR-Wijziging
Artikel 10a:4 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. De berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering wordt per 1 januari en 1 juli van een
jaar gefndexeerd op een volgens LOGA-partijen vastgestelde wijze.
2. Het LOGA maakt bekend met welk percentage de berekeningsgrondslag van de aanvullende
uitkering wijzigt.
De toelichting op artikel 10a:4 vervalt.

Betreft Indexering BWW-uitkering hoofdstuk 10a CAR Datum 14 december 2010

03/03

