
Schema bijstandinzet   t.b.v. de medewerker 

 

 

 

 

 

Als je een oproep krijgt om bijstand te gaan verlenen, wordt deze inzet in het rooster verwerkt. 

 

Als sprake is van een wijziging in het dagrooster binnen 7 dagen, dan ben je niet verplicht hiermee akkoord te gaan en 

is jouw instemming nodig. Dit is anders als op grond van art. 2:2  ATW of  art. 2:5 ATW de Arbeidstijdenwet niet van 

toepassing is. Zie factsheet. 

 

Bij een wijziging van het dagrooster binnen 4 dagen tellen de verschoven uren mee voor de berekening van de 

verschuivingsvergoeding. 

 

Als er meer uren gemaakt worden dan het dagroorster aangeeft, dan kom je in aanmerking voor overuren. Zie 

factsheet. 

 

Als de dienst eerder is afgelopen dan het dagrooster aangeeft en je krijgt geen vervangende werkzaamheden 

toebedeeld, dan kom je in aanmerking voor cao-compensatie. Zie factsheet. 

 

Verder kan sprake zijn van een aanspraak op afbouwtoelage OT. Zie factsheet. 

 

Je modaliteit wordt gerespecteerd. Alleen als de gevraagde bijstandverlening door de verleende modaliteiten 

aantoonbaar niet haalbaar is, kan vanwege een zwaarwegend dienstbelang je modaliteit tijdelijk in het geding komen. 

Zie factsheet. 

 

De reistijd wordt in principe ingepland. Omdat bij het verlenen van bijstand het plannen van veel verschillende 

medewerkers nogal complex kan zijn,  is afgesproken dat de reistijden in die gevallen ook later kunnen worden 

geregistreerd. Als dat het geval is, dan word je hierover schriftelijk door het  CCB geïnformeerd.   

Bij de planning wordt al rekening gehouden dat het mogelijk is om binnen de kaders van de ATW te roosteren. 

Bij de heenreis kijk je zelf hoe laat je moet vetrekken om op tijd op de bijstandslocatie aan te komen. Je verantwoordt  

de werkelijk gemaakte reisuren als meeruren. Bij de terugreis ga je uit van de reistijd zoals die wordt opgegeven door 

de reisplanner. Eventuele langere reistijd (door filles of andere verstoringen) verantwoord je als overuren. Zie factsheet.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bijstandsinzet geldt dat alle reistijd, ongeacht het vertrekpunt of wijze van vervoer, wordt aangemerkt als 

diensttijd. Als de reis via jouw plaats van tewerkstelling loopt, dan is het eerste deel van je reis, namelijk van je woning 

naar je plaats van tewerkstelling, woon-werkverkeer en daarmee eigen tijd. Dit geldt indien de reis langs je plaats van 

tewerkstelling een tussenstation is op weg naar de inzetlocatie, bijvoorbeeld vanwege het ophalen van bewapening of 

een dienstauto. 

 

Als met eigen vervoer wordt gereisd dan is de vergoeding 28 cent per kilometer voor de kilometers die volgens de 

aangewezen routeplanner via de snelste route moeten worden gereisd. Als er een opkomstlocatie is van waar verder 

met dienstvervoer wordt gereisd, dan geldt deze locatie voor het eigen vervoer als eindpunt. Als de opkomstlocatie de 

eigen plaats van tewerkstelling is, dan is de reis woon-werkverkeer en geldt 18 cent per kilometer. Zie factsheet. 

 

Als je opgeroepen wordt vanuit consignatie is direct sprake van overwerk. Dus ook de reistijd naar de bijstandslocatie 

en terug.  

 

Van dienstwege aangeboden vervoer kan verplicht worden gesteld.  

 

Het uitvoeren van een dienstreis met je eigen vervoer is nooit verplicht. Dat is geheel op basis van vrijwilligheid.  

 

 

 

  

Roosterwijziging 

Reizen naar de bijstandslocatie 



 

 

 

 

 

 

Als bijstand wordt geleverd is sprake van een dienstreis. Onder voorwaarde dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt is 
er aanspraak op vergoedingen zoals de dag- en avondcomponent en lunchkosten. In de regel wordt  hierin echter 
voorzien. Zie factsheet. 
 
Als er sprake is van een meerdaagse inzet kan er een overnachting worden geregeld. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
1. Je bent vrij om te gaan en te staan waar je wilt; er is geen sprake van enige dienstverrichting. 
2. Je bent verplicht om op de overnachtingsplaats te verblijven en beschikbaar te zijn voor de dienst. Tijdens deze 

zogenoemde plaatsgebonden consignatie zijn alle uren diensttijd.  
 
Werkelijk gemaakte kosten voor ontbijt of diner kunnen worden gedeclareerd, maar in de regel wordt hierin voorzien. 
Zie factsheet.  
 
Het wordt aanbevolen van de overnachting gebruik te maken om voldoende te kunnen rusten. Mocht je toch naar huis 
willen dan dien je dit vooraf kenbaar te maken bij de leiding. Als deze extra reisbewegingen in combinatie met de 
geplande diensten binnen de ATW passen, dan ben je niet verplicht om van de overnachting gebruik te maken. Zie 
factsheet. 
 
Als sprake is van voorzienbare persoonlijke omstandigheden waardoor je niet kan overnachten en naar huis moet, dan 
wordt hier rekening mee gehouden in de planning van je diensten. De reis is dan een dienstreis met vergoeding in tijd 
en geld. Zie factsheet. 
 
Mocht je gebruik maken van een overnachting, maar je moet vanwege een calamiteit onverwachts toch naar huis, dan 

wordt deze reis geregeld. Zie factsheet.  

 

Ook de extra reistijd terug naar de plaats van tewerkstelling of rechtstreeks naar huis wordt, ongeacht de wijze van 

vervoer, aangemerkt als diensttijd en je ontvangt, als geen sprake is van dienstvervoer, de gebruikelijke vergoeding 

voor een dienstreis. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hiervoor gelden dezelfde afspraken als de heenreis. Dus alle reistijd is diensttijd, behalve als de terugreis via je plaats 

van tewerkstelling loopt. Dan is het laatste deel van jouw reis tussen jouw plaats van tewerkstelling en je woning woon-

werkverkeer en daarmee eigen tijd. Dit geldt indien de reis langs je plaats van tewerkstelling een tussenstation is op 

weg terug vanuit de inzetlocatie, bijvoorbeeld vanwege het terugbrengen van bewapening of een dienstauto. 

 

Het CCB kan schriftelijk aangeven dat je de voorspelbare reistijd in BVCM als meeruren moet registreren. Eventuele 

onverwachte extra reistijd, vanwege bijvoorbeeld files of treinvertragingen, mag je als overwerk schrijven. Zie factsheet.  

 

Verblijven op de bijstandslocatie 

Terugreis 


