
Advies intake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van 

de Regio Achterhoek 

 
Bij brief van 3 september 2003 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van de commissie voor 

georganiseerd overleg van de Regio Achterhoek, de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), 

ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om 

advies. 

 

Op 18 december 2002 heeft het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek ingestemd met de verhuizing 

van het GHOR-bureau (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) van de Regio Achterhoek 

naar Apeldoorn begin 2003. Deze verhuizing loopt vooruit op de formele opschaling van de taken van de 

Regionale Brandweren en de GHOR-taken van de Regio's Achterhoek, Stedendriehoek en Noord-West 

Veluwe naar de nieuwe Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, die per 1 januari 2004 zou worden 

gevormd (ter zitting bleek dat dit waarschijnlijk uitgesteld wordt tot 1 april 2004) en in Apeldoorn wordt 

gevestigd. Het geschil spitst zich toe op de rechtspositionele consequenties van de verhuizing van het 

GHOR-bureau. Bespreking van dit onderwerp in diverse vergaderingen van de commissie voor 

georganiseerd overleg heeft niet tot overeenstemming geleid. Daarom wordt aan de commissie verzocht 

advies uit te brengen over de rechtspositionele consequenties van de verhuizing van het GHOR-bureau. 

 

Zowel de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, als de werknemersvertegenwoordiging zijn 

gehoord tijdens een zitting van de commissie, gehouden op dinsdag 27 januari 2004 te Utrecht. Mevrouw 

A.Z. Even huis-Meppelink, portefeuillehouder Middelen, tevens voorzitter van de commissie voor 

georganiseerd overleg, vertegenwoordigde de werkgever, bijgestaan door de heer P.A.J.M. Hendriks van 

de afdeling Personeel en Organisatie. 

De werknemersvertegenwoordiging bestond uit mevrouw mr. drs. A. Eikenboom, adviseur van de LAD en 

de heer P.J. Bakker, GHOR medewerker, namens de CNV Publieke Zaak. 

 

Het ontstaan van het geschil 

In de vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 6 februari 2004 is instemming 

gevraagd met de rechtspositionele aspecten van de verhuizing van het GHOR-bureau naar Apeldoorn. Het 

voorstel houdt in dat aan de betreffende medewerkers van het GHOR-bureau in verband met de verhuizing 

van het bureau naar Apeldoorn een reiskostenvergoeding wordt geboden van � 0.28 per km op basis van 

de reisafstand van de huidige naar de nieuwe werklocatie. Deze regeling, die overeenkomt met de 

gemaakte afspraken in de Regio's Stedendriehoek en Noord-West Veluwe, zou van toepassing zijn vanaf 

het moment van verhuizing totdat een nieuwe hulpverleningsorganisatie tot stand is gekomen. In de 

vergadering van de commissie voor georganiseerd overleg van 6 februari 2003 is geen overeenstemming 

bereikt. De werknemersdelegatie heeft met name verwezen naar de zogeheten "central istenregeling", op 

basis waarvan tot het moment dat een nieuwe hulpverleningsorganisatie tot stand is gekomen een 

reiskostenvergoeding van � 0.28 per km netto wordt geboden voor de reisafstand tussen de woonplaats en 

de nieuwe werkplek en een compensatie van de reistijd met 1 uur werktijd per dag (tegen het geldende 

uurloon van betrokkene). 



De voorzitter van de commissie voor georganiseerd overleg concludeerde dat geen overeenstemming werd 

bereikt en dat het Dagelijks Bestuur zich opnieuw zou beraden. Op 13 maart 2003 is het onderwerp van de 

agenda van de commissie voor georganiseerd overleg gehaald omdat het Dagelijks Bestuur nog geen 

besluit had genomen. De werknemersdelegatie heeft desgevraagd wel bevestigd te persisteren in 

haarweigering de gevraagde instemming te verlenen. Bij die gelegenheid heeft de voorzitter van het 

georganiseerd overleg aangekondigd het bestuur te zullen voorstellen advies over het geschil te vragen van 

deze commissie. Op 19 maart heeft het Dagelijks Bestuur dienovereenkomstig besloten. De terugkoppeling 

van het standpunt van het Dagelijks Bestuur heeft plaatsgevonden in de vergadering van het georganiseerd 

overleg van 11 juni 2003. De werknemersdelegatie heeft ingestemd met de adviesaanvraag aan deze 

commissie. 

 

Standpunt werkgeversdelegatie 

 

De werkgeversdelegatie is van mening dat de regeling reiskostenvergoeding die in goed overleg met de 

commissie voor georganiseerd overleg van de Regio Stedendriehoek voor de medewerkers van het GHOR-

bureau Stedendriehoek/Noord-West Veluwe is vastgesteld, op basis van het gelijkheidsbeginsel van 

overeenkomstige toepassing moet worden verklaard voor de medewerkers van het GHOR-bureau Regio 

Achterhoek, teneinde geen verschillen op de nieuwe werkvioer te doen ontstaan en geen precedent te 

scheppen voor andere opschalingsprojecten binnen de Regio, die thans lopen of nog plaats zullen vinden. 

Deze vergoedingsregeling komt neer op vergoeding van � 0.28 bruto per km op basis van de reisafstand 

van de werkplek te Doetinchem naar de nieuwe werklocatie te Apeldoorn. 

Ter zitting heeft de werkgeversdelegatie opgemerkt dat de centralistenregeling op een antler moment in het 

proves tot stand gekomen is en een langere periode moet overbruggen dan de onderhavige regeling (juli 

2001 tot april 2004 versus begin 2003 tot april 2004). Omdat de central istenregeling op dit moment door 

het bestuur als buitenproportion eel wordt gezien, is nog eens kritisch naar de nieuwe regeling voor het 

GHOR-bureau gekeken. De onderhavige regeling wordt als redelijk gezien in relatie tot hetgeen van de 

betrokken medewerkers wordt gevraagd. 

Standpunt werknemersvertegenwoordiging 

De werknemersvertegenwoordiging stelt zich op het standpunt, dat op grond van het gelijkheidsbeginsel de 

medewerkers van het GHOR-bureau recht hebben op de zogenaamde central istenregeling, die in goed 

overleg met de commissie voor georganiseerd overleg per 1 juli 2001 

voor de verhuizing van de Centrale Post Ambulancevervoer en de Regionale Alarmcentrale van 

Doetinchem naar Apeldoorn is vastgesteld. 

De werknemersdelegatie zou wel kunnen instemmen met toepassing van de vergoedingsregeling van het 

GHOR-bureau Stedendriehoek/Noord-West Veluwe, teneinde een gelijke behandeling op de werkvloer van 

het GHOR te Apeldoorn te realiseren, mits een eenmalige afkoopmodus voor de GHOR-medewerkers van 

de Regio Achterhoek wordt overeengekomen. 

Ter zitting heeft de werknemersdelegatie benadrukt dat zowel de centralisten als de medewerkers van het 

GHOR-bureau in dienst zijn van dezelfde werkgever en daarom gelijk behandeld behoren te worden. Er is 

nu ook al geen sprake van gelijkheid in rechtspositie tussen de medewerkers die afkomstig zijn van 

verschillende GHOR-bureaus. Dit geldt onder meervoor het aantal vrije dagen, seniorendagen en 

vergoedingsregelingen. 



Overwegingen 

Over de rechtspositionele consequenties van de verhuizing van het GHOR-bureau van de werkplek in 

Doetinchem naar de werkplek in Apeldoorn moest opnieuw overleg worden gevoerd met de commissie voor 

georganiseerd overleg omdat een algemene regeling voor dergelijke situaties ontbreekt. De zogenaamde 

central istenregeling, die in 2001 was overeengekomen ten behoeve van de centralisten die worden 

ondergebracht bij de gemeenschappelijke meldkamer te Apeldoorn, is niet automatisch van toepassing op 

latere veranderingen van werkplek, zoals in dit geval de verhuizing van het GHOR-bureau in 2003. Van 

toezeggingen om deze regeling van overeenkomstige toepassing te verklaren op latere situaties is de 

commissie ook niet gebleken. De commissie acht het om vorenstaande redenen aanvaardbaar dat de 

rechtspositionele consequenties van de verhuizing van het GHOR-bureau afzonderlijk worden bezien. 

Het beroep op het gelijkheidbeginsel van de kant van de werknemersdelegatie treft in zoverre geen doel dat 

de verhuizing van de werkplek van de centralisten in een andere periode speelt en voor deze groep voor 

een langere periode rechtspositionele voorzieningen moesten worden getroffen dan voor de GHOR-

medewerkers. 

Voor wat betreft de inhoudelijke aspecten is de commissie van oordeel dat de werkgeversdelegatie zich met 

haar voorstel niet onredelijk heeft opgesteld. De toe te kennen vergoeding van � 0.28 per km voor de 

afstand Doetinchem-Apeldoorn wordt naar de huidige maatstaven als voldoende kostendekkend 

beschouwd. De commissie acht het in dit verband voorstelbaar dat de werkgeversdelegatie de vergelijking 

heeft gemaakt met de regelingen die bij de andere betrokken regio's zijn afgesproken. De vergelijking is 

van belang om een latere harmonisatie van rechtspositieregelingen niet onnodig te bemoeilijken. 

Advies 

De commissie acht het standpunt van de werkgeversdelegatie, zoals verwoord in het besluit van 18 

december 2002 redelijk en ziet geen aanleiding tot aanpassing. 

Aldus vastgesteld, 

Utrecht, 19 feruari 2004 



 


