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Onderwerp

Reiskosten woon-werkverkeer

Geachte leden,
Recent is besloten voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s de Cao Gemeenten/SGO te volgen en voor de doorwerking van deze cao een aantal aanvullende
afspraken te maken. Deze afspraken zijn gemaakt voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022. In het najaar gaan LOAV partijen met elkaar in gesprek over de arbeidsvoorwaarden in 2023 en verder.
Aanleiding
De Cao Gemeenten/SGO kent een thuiswerkvergoeding. Er zijn geen afspraken gemaakt
over een reiskostenvergoeding. Recent hebben de werknemersvertegenwoordigers aandacht gevraagd voor de gestegen brandstofprijzen in relatie tot de reiskostenvergoeding
woon-werkverkeer voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s. Naar aanleiding
van dit verzoek is in het LOAV van 25 mei jl. afgesproken het onderwerp onder de aandacht te brengen bij bestuurders en directeuren van de Veiligheidsregio’s.
Noodzaak
De stijging van de brandstofprijzen heeft het kabinet recent doen besluiten de accijns op
benzine, diesel en LPG voor 2022 te verlagen. Hiermee wordt een deel van de stijging
van de prijzen van deze brandstof o.a. voor particulieren verlaagd. Het zal duidelijk zijn
dat, ondanks de accijnsverlaging, de kosten van het woon-werkverkeer met eigen vervoer
fors zijn gestegen.
Lokale aangelegenheid
In het LOAV is vastgesteld dat er geen landelijke afspraken zijn over reiskosten woonwerkverkeer. Het is bekend dat in de eigen lokale overleggen vaak wel afspraken zijn gemaakt over een vorm van vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer. Het is
daarmee dus een onderwerp dat op de lokale onderhandelingstafel ligt. Overlegpartners
in het LOAV stellen vast dat – zeker voor 2022 – een wijziging van deze vergoeding gelet
op de gestegen brandstofprijzen vooralsnog een lokale aangelegenheid blijft.
Een eventuele wens om te komen tot een landelijke reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kan in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2023 e.v. meegenomen worden.
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Lokale afspraken 2022
Overlegpartners in het LOAV roepen vertegenwoordigers die deelnemen aan lokale overleggen op desgewenst open en reëel overleg te voeren over de reiskosten woon-werkverkeer. Zoals aangegeven is het aannemelijk dat de gestegen kosten voor woon-werkverkeer onderdeel uit gaan maken van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2023
e.v. In dit licht is het verzoek bij het maken van lokale afspraken de looptijd te beperken
tot 2023 en op te nemen dat lokale afspraken vervallen op het moment dat in het LOAV
(andere) afspraken worden gemaakt.
Hoogachtend,
Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s,

Rudolph de Waard,
Secretaris
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