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Leeswijzer Cao SGO 

 

Inleiding 

De eerste versie van de Cao SGO kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de Cao Gemeenten. Er zijn nu 

eenmaal een aantal artikelen in de Cao Gemeenten die niet één-op-één kunnen worden overgenomen in de 

Cao SGO. 

 

De wijzigingen 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de tekst: 

1. Preambule. Deze is toegevoegd om aan te geven hoe de Cao SGO zich verhoudt tot de Cao 

Gemeenten 

2. Artikel 1.1. begrippen. Hier zijn een aantal begrippen aan toegevoegd die specifiek gelden voor de Cao 

SGO. Dat zijn: 

a. Cao partijen. Deze is toegevoegd als een alternatief voor het LOGA. Het begrip komt onder 

andere terug bij het artikel over de vrijstelling. Het begrip LOGA is niet verwijderd omdat het in 

de bijlagen nog voorkomt. 

b. Gemeentelijke bestuurder. Deze komt voor in de werkingssfeer 

c. Gemeente. Deze komt voor in de werkingssfeer 

d. Samenwerkingsverband. Deze komt voor in de werkingssfeer  

e. WSGO. Als de opvolger van de VNG in de cao tekst 

3. Artikel 1.1 begrippen. Er zijn begrippen gewijzigd. Dat zijn: 

a. Het begrip Werkgever is redactioneel aangepast aan het nieuwe toepassing artikel 

b. Bij het begrip Vakbond is de koppeling met LOGA verwijderd en vervangen door de koppeling 

met cao partijen als begrip. 

c. Het begrip Sector gemeenten is aangepast. Het betreft de gehele sector van de organisaties die 

vallen onder de reikwijdte van de Cao SGO en ook gemeenten volgens artikel 123 grondwet. Dit 

is van belang in verband met het uitgangspunt dat er één sector is met dezelfde gemeentelijke 

arbeidsvoorwaarden, maar ondergebracht in twee cao’s. Dat is van belang voor de artikelen: 

- 6.10 terugbetalen ouderschapsverlof 

- 10.7 duur na wettelijke uitkering 

4. Artikel 1.2 toepassing (werkingssfeer) Cao SGO is geheel toegeschreven op de organisaties die onder 

de reikwijdte van de cao vallen. 

5. Artikel 1.3 vrijstelling is redactioneel aangepast: het LOGA is verwijderd en vervangen door cao-partijen. 

Als postbus adres is wel het A&O fonds (LOGA)  blijven staan vanuit praktische overwegingen. 

6. Artikel 1.4 Looptijd en inwerkingtreding. De VNG is verwijderd als werkgeverspartij. De WSGO is 

daarvoor in de plaats gekomen 

7. Artikel 1.5 Karakter cao. De uitzondering rondom de G4 in de Cao Gemeenten is aangepast aan de 

gemeentelijke organisaties die gelieerd zijn aan de G4 

8. Artikel 1.6 informatie over de cao. In plaats van de tekst op de website van de gemeenten is er voor 

gekozen om aan te geven dat de tekst op de websites van de individuele cao partijen komt 

9. Artikel 1.8 citeeraanduiding. Deze is aangepast aan de naam van de Cao SGO 

10. Artikel 1.11 werkgeverschap raad. Deze is geschrapt, want er is alleen een raad bij een gemeente en 

die vallen niet onder de Cao SGO 

11. Artikel 3.3. overeenkomen salaris. Het LOGA in lid 5 en de website caogemeenten.nl in lid 6 is 

verwijderd en vervangen door cao partijen respectievelijk de websites van cao partijen 

12. Artikel 3.24 tegemoetkoming kosten zorgverzekering. In de titel en in lid 1 is het woord “collectief” 

geschrapt. T.z.t. wordt dit ook in de Cao Gemeenten redactioneel aangepast. 
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13. Artikel 8.8 A&O fonds gemeenten is geschrapt. Organisaties onder de reikwijdte van de Cao SGO 

betalen geen bijdrage. Die bijdrage komt van gemeenten en is gebaseerd op het inwonersaantal van de 

gemeenten. Het A&O fonds werkt wel voor de hele sector. Organisaties onder de Cao SGO kunnen dus 

in principe wel dezelfde diensten afnemen van het fonds.  

14. Bijlage 7: G4 afwijkingen. De titel is gewijzigd en een toelichtende tekst is geplaats. Conform de 

aanpassingen in artikel 1.5 Cao SGO 

15. Laatste pagina, Auteursrecht: VNG en LOGA is verwijderd, ingevoegd WSGO en cao-partijen 


