AB-vergadering (openbaar) d.d. 14 maart 2019
Bijlage agendapunt 09.b

OVEREENKOMST
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd te 's-Gravenhage aan de Nassaulaan 12,
hierna te noemen "de VNG", te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur
mw. J. Kriens
en
naam instelling11
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
verder te noemen "de overheidswerkgever"
gevestigd te:
adres: 22
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
postadres: 33
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
e-mailadres directeur……………………………………………………………………….……..
tweede e-mailadres …………………………………………………………..
telefoonnummer …………………………………………………………………………………
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ………………………………………………….
functie: ………………………………………………………………………………………………..

1

De volledige naam van het samenwerkingsorgaan vermelden.
Straat, huisnummer en postcode vermelden.
3
Postadres, postcode, plaatsnaam vermelden.
2
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IN AANMERKING NEMENDE
- dat de algemene ledenvergadering van de VNG in 2017 heeft besloten de statuten van de VNG
zodanig te wijzigen, dat zij binnen het kader van de Wet cao afspraken kan maken over
arbeidsvoorwaarden met werknemersorganisaties en deze afspraken kan vastleggen in collectieve
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten, die haar leden binden;
- dat de VNG overheidswerkgevers die tot de sector gemeenten worden gerekend, maar geen lid
kunnen zijn van de VNG, wenst te betrekken bij de door de VNG te sluiten
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten;
- dat de VNG daartoe individuele aansluitingsovereenkomsten met deze overheidswerkgevers wil
sluiten;
- dat de overheidswerkgever ter behartiging van zijn belang bij het arbeidsvoorwaardenoverleg, een
aansluitingsovereenkomst met de VNG wil aangaan;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT
Artikel 1
1.1 De overheidswerkgever neemt op zich de verplichting om door de VNG gesloten collectieve
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de statuten van de VNG,
indien en voor zover op hem van toepassing, na te leven en uit te voeren.

Artikel 2
2.1 De overheidswerkgever wordt betrokken bij de totstandkoming van
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten als bedoeld in artikel 1, overeenkomstig de in het reglement
voor het College voor Arbeidszaken van de VNG bepaalde procedures.

Artikel 3
3.1 De overheidswerkgever verplicht zich een bijdrage te leveren in de kosten, welke samenhangen
met de werkzaamheden van de VNG inzake de totstandkoming en uitvoering van
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten, als bedoeld in artikel 1.
3.2 De bijdrage is in haar geheel verschuldigd per 1 januari van het jaar waarop zij betrekking heeft en
is een jaarbedrag van € 500,--.
3.3 De bijdrage kan door de VNG voor het daarop volgende jaar worden gewijzigd. Uiterlijk 1 april zal
daarvan mededeling worden gedaan aan de overheidswerkgever.
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Artikel 4
4.1 De overheidswerkgever stelt aan het College voor Arbeidszaken de gegevens ter beschikking die
het voor de vervulling van zijn taken noodzakelijk acht.
Artikel 5
5.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2 De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te
geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van minstens zes maanden.
5.3 De overheidswerkgever blijft ook na het eindigen van de overeenkomst, nog gedurende de
looptijd, gebonden aan collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomsten, waarvoor de
onderhandelingen zijn aangevangen voor de datum van de opzegging.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud
Te ‘s-Gravenhage,

te ……………………………………………………………..4

d.d. ……………….

d.d. ……………………………………………………………

Voor de VNG:

Voor …………………………………………………………..5

………………..

…………………………………………………………………6

mw. J. Kriens

………………………………………………………………….7

4

Vestigingsplaats invullen
Naam overheidswerkgever invullen
6 Handtekening invullen
7 Naam ondertekenaar invullen
5

3

