
 

 

 

Deze factsheet maakt duidelijk wat de 

afspraken zijn bij (landelijke) 

bijstandsverzoeken. De afspraken 

hebben betrekking op de roosters en 

de rechtpositie van medewerkers. 

Hoe deze afspraken uitpakken vanuit 

de positie van medewerkers wordt  

nader toegelicht aan de hand van een 

schema. Er is een aparte factsheet 

die specifiek ingaat op ME-bijstand. 

  

Dienst- en rusttijden 
Ook bij landelijke bijstand staat voorop 
dat de roosters passen binnen de ATW-
normen en ergonomische 
roostervorming. Op die manier is er oog 
voor de beperking van de  belasting van 
de medewerkers. Een tijdige vaststelling 
van het rooster, draagt daaraan bij. Hoe 
eerder een verzoek tot bijstand bij een 
eenheid binnenkomt, des te beter er in 
de planning rekening mee kan worden 
gehouden. Idealiter ruim een week voor 
de inzet, omdat zeven dagen voor de 
dag waarop de dienst moet worden 
gedaan, het dagrooster wordt 
vastgesteld. Als het dagrooster , 
vanwege de gevraagde bijstand,wijzigt 
binnen deze zeven dagen, dan hoeven 
medewerkers daar geen gehoor aan te 
geven. Behalve als op grond van art. 
2:2 of 2:5 de Arbeidstijdenwet niet van 
toepassing is.    
 
Het is dan ook zaak dat de planning van 
de leverende eenheid z.s.m. in contact 
staat met de planning van de 
ontvangende partij. 
 

De vragende eenheid geeft aan welke 

diensttijden bezet moeten worden en de 

leverende eenheden bepalen de 

invulling van deze diensten. Daarbij 

wordt een maximum diensttijd van 9 

uur, inclusief briefing en pauzes, 

exclusief reistijd, als uitgangspunt 

gehanteerd. Door de dienst te 

maximeren op 9 uur, wordt zoveel 

mogelijk voorkomen dat vanwege de 

reistijd te lange diensten ontstaan. 

 

Daarnaast kan op verschillende 

manieren voldoende rusttijd in het 

rooster ingebouwd worden, zoals het 

plannen van blokken van diensten, met 

na ieder blok een langere periode vrij en 

door bij langere reistijden een 

overnachting te regelen vóór een 

vroege dienst, of na een late- of 

nachtdienst, of tussen de diensten. 

 

De leverende eenheid houdt de regie op 

de roosters van de eigen medewerkers.  

 

Overnachtingen 

Als het rooster uitgaat van 

overnachtingen en er wordt geen enkele 

beperking aan de medewerkers 

opgelegd, dan is de overnachtingstijd 

geen diensttijd. Worden er wel 

beperkingen opgelegd, dan kan sprake 

zijn van plaatsgebonden consignatie 

(zie toelichting onder “plaatsgebonden 

consignatie”).  

 

De leverende eenheid geeft bij de 
ontvangende eenheid aan of 
overnachtingen geregeld moeten 
worden.  De ontvangende eenheid 
regelt en financiert de overnachting voor 
de medewerkers die bijstand leveren.  
 
 

Artikel 2.5 ATW  
Als de taakuitoefening van de politie 

dreigt te worden belemmerd door het 

toepassen van de ATW, kan met een 

beroep op art. 2:5 ATW voorafgaand 

aan de inzet de ATW buiten werking 

worden gezet. Bijstandsinzet betekent 

niet dat automatisch art. 2.5 ATW van 

toepassing is. Ook in geval van 

bijstandsinzet dient een voorafgaand 

beroep op art. 2.5 ATW altijd 

onderbouwd te worden, door specifiek 

aan te geven waarom voor welke 

activiteiten en voor welke periode een 

beroep wordt gedaan op art. 2:5 ATW.  

 

In geval van bijstandsinzet vanuit 

meerdere eenheden ligt de 

beslissingsbevoegdheid voor een 

voorzienbaar beroep op art. 2:5 ATW bij 

de korpschef. Een dergelijk beroep 

wordt altijd afgestemd met de COR. Als 

de bijstand vanuit een enkele eenheid 

wordt geleverd ligt de 

beslissingsbevoegd voor een dergelijk 

art. 2:5 ATW-verzoek bij de politiechef 

van de vragende eenheid. Deze stemt 

dit verzoek af met de eigen OR. 

 

Een beroep op artikel 2:5 ATW, laat 

onverlet dat toch zoveel als mogelijk in 

de geest van de ATW-normen 

gehandeld dient te worden als het gaat 

om de dienst- en rusttijden.  

 

N.B.: Voordat een beroep wordt gedaan 

op art. 2.5 ATW dient eerst gekeken te 

worden of er andere mogelijkheden zijn 

om de normen van de ATW te 

verruimen. Zo kan met een beroep op 

artikel 4.3.1. Arbeidstijdenbesluit 

éénmaal per twee aaneengesloten 

weken een langere (nacht)dienst van 14 

uur gemaakt worden.  

 
Reistijd 
De reis vanaf de plaats van 
tewerkstelling, of rechtstreeks vanaf 
huis  naar de bijstandslocatie wordt 
aangemerkt als diensttijd. Ongeacht de 
wijze van vervoer. In geval van een 
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dienstbelang kan het CCB de 
medewerkers verplichten om vanaf een 
bepaald tijdstip te verzamelen en 
gezamenlijk de reis aan te vangen.   
 
De reistijd die aangemerkt wordt als 
diensttijd, wordt vooraf ingepland.  
 

Wanneer sprake is van een grote 
diversiteit aan reisafstanden van 
medewerkers vanaf huis naar de (soms 
wisselende) bijstandslocatie(s, kan 
ervoor worden gekozen om de 
werkelijke reistijd door medewerkers 
zelf achteraf te laten registreren in 
BVCM. In de basis zijn dit meeruren en 
geen overuren. Het gaat immers om 
een voorspelbaar gegeven: vooraf is 
bekend welke reistijd de medewerker 
heeft. Als de reistijd toeneemt als 
gevolg van onvoorziene 
omstandigheden is voor de extra reistijd 
wel sprake van overuren. 
In het schema bijstand voor 
medewerkers is dit uitgebreid toegelicht. 
 

Als voor de medewerker in verband met 
het belang van voldoende rusttijd (ATW) 
een overnachting is geregeld en de 
medewerker hier geen gebruik van wil 
maken, dan maakt de medewerker dit 
tijdig bekend bij het CCB zodat hiermee 
rekening kan worden gehouden en 
onnodige kosten voor een hotelboeking 
worden voorkomen. De keuze van de 
medewerker om geen gebruik te maken 
van een overnachting moet wel passen 
binnen de ATW (de verplichtingen van 
ATW gelden zowel voor de werkgever 
als de werknemer). 
 
Als sprake is van voorzienbare 
persoonlijke omstandigheden waardoor 
de medewerker niet kan overnachten en 
naar huis moet, wordt hiermee rekening 
gehouden in de planning van de dienst 
van de betreffende medewerker. Als 
sprake is van een calamiteit waardoor 
de medewerker naar huis moet, wordt 
dat geregeld. 
 
De reistijd terug naar de plaats van 
tewerkstelling of rechtstreeks naar huis 
wordt, ongeacht de wijze van vervoer, 
aangemerkt als diensttijd en de 
medewerker ontvangt, als geen sprake 
is van dienstvervoer, de gebruikelijke 
vergoeding voor een dienstreis. 
 
 

Verblijfskosten  
Als bijstand wordt geleverd is sprake 

van een dienstreis naar de 
bijstandslocatie. Onder voorwaarde dat 
er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt 
kan er dan aanspraak op vergoedingen 
ontstaan.  
 
Als een dienstreis langer dan 4 uur 
duurt, kan er aanspraak op 
verblijfskosten ontstaan. Afhankelijk van 
de duur van de reis en de locatie waar 
de medewerker verblijft worden kosten 
(tot een maximum) vergoed. Enkele 
veelvoorkomende voorbeelden:  
- Per etmaal kan een bedrag van  

€ 5,07 worden vergoed voor kleine 
uitgaven overdag (dit is de 
dagcomponent, deze vervalt per 1 
januari 2020. De vergoeding woon-
werk verkeer wordt dan verhoogd 
naar 19 cent per kilometer). 

- Bij meerdaagse dienstreizen wordt 
voor kleine kosten in de avond de 
avondcomponent van € 15,12 (wordt 
per 1 januari 2020 geïndexeerd) 
vergoed als er sprake is van een 
overnachting.  

 
Bij de dag- en avondcomponent moet 
aannemelijk gemaakt worden dat er 
kosten zijn gemaakt. Er hoeven geen 
bewijsstukken te worden overlegd. 
Werkelijk gemaakte kosten voor ontbijt, 
lunch en diner worden vergoed, met 
inachtneming van de maximale 
bedragen. Dit gebeurt op basis van 
overlegde bewijsstukken. Voor ontbijt, 
lunch en diner geldt dat het niet van 
belang is op welk tijdstip dit wordt 
genuttigd, maar of de genoemde tijden 
binnen de dienstreis vallen. 
 
 

Kosten 
van: 

Maximaal Dienstreis valt 
binnen: 

Ontbijt € 10,13 06.00 en 08.00 
uur 

Lunch € 15,67 12.00 en 14.00 
uur 

Diner € 23,71 17.00 en 20.00 
uur 

 
 

Overwerk 
Overwerk wordt per dag berekend. Als 
het aantal geplande uren in het 
dagrooster in opdracht van het bevoegd 
gezag wordt overschreden, is sprake 
van overwerk.  
 

De achteraf door medewerkers 
verantwoorde voorspelbare reistijd leidt 
echter niet tot overwerk (zie de 
uitzondering onder “reistijd”), maar tot 
meeruren. Onvoorziene reistijd, 
bijvoorbeeld vanwege file, wordt wel als 
overwerk aangemerkt. 
 
De algemene beleidslijn volgens de 
landelijke Beleidsregel sturen op 
overuren, is dat overuren in tijd voor tijd 
worden gecompenseerd. Het bevoegd 
gezag kan van deze beleidslijn 
gemotiveerd afwijken als daar 
aanleiding voor is. Denkbaar is dat voor 
een specifieke bijstand de keuze wordt 
gemaakt dat de gemaakte overuren 
worden uitbetaald. 
 
De overwerktoeslag wordt altijd volgens 
de keuze van de medewerker in geld of 
tijd gecompenseerd. 
 

Operationele toelage (OT)  
De bijstandsverlening kan ertoe leiden 

dat de medewerker tijdelijk minder OT 

ontvangt dan volgens zijn of haar 

reguliere inzet. De medewerker kan dan 

een beroep doen op de “Regeling 

afbouw operationele toelage”. 

Voorwaarde is wel dat in de twaalf 

maanden voorafgaand aan de 

verminderde OT, de gemiddelde OT 

minimaal 3% van het salaris was. De 

medewerker kan de afbouwtoelage via 

Youforce aanvragen. 

 

Consignatievergoeding 
Er is geen afbouwtoelage als de 

medewerker vanwege de bijstandsinzet 

minder of geen consignatievergoeding 

ontvangt. 

 
Plaatsgebonden 
consignatie 
Het  zware middel van plaatsgebonden 

consignatie is voorbehouden voor 

uitzonderlijke situaties  en wordt dan 

ook niet vaak toegepast. Er is sprake 

van plaatsgebonden consignatie als 

medewerkers tussen de diensten op 

een aangegeven plaats en periode 

bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. 

Als medewerkers alleen bereikbaar 

moeten zijn, is formeel geen sprake van 

(plaatsgebonden) consignatie. Anders 

dan bij ‘gewone’ consignatie tellen bij 



 

plaatsgebonden consignatie alle uren 

mee als arbeidstijd, waaronder de 

slaapuren.  

 

Als voor medewerkers een overnachting 

is geregeld enkel om de reistijd zo 

beperkt mogelijk te houden, dan is op 

deze overnachting geen 

plaatsgebonden consignatie van 

toepassing. Er is dan geen verplichting 

voor medewerkers om in het hotel te 

verblijven en zich daar bereikbaar en 

beschikbaar te houden. Medewerkers 

zijn vrij om te gaan en staan waar ze 

willen. 

 
CAO-comp 
CAO-comp geeft medewerkers de 
zekerheid dat (deels) ingetrokken 
diensten niet op een later tijdstip 
ingehaald moeten worden. Het recht op 
CAO-comp gaat pas in op het moment 
dat de medewerker van zijn bevoegd 
gezag te horen krijgt dat de dienst of 
een deel daarvan ook daadwerkelijk 
komt te vervallen. Tussen de afschaling 
van de geplande bijstand en het 
intrekken van de dienst zit een 
beslismoment van het bevoegd gezag, 
waarin wordt bepaald of de dienst met 
andere werkzaamheden ingevuld kan 
worden. Als de medewerker andere 
werkzaamheden krijgt opgedragen, dan 
is er geen sprake van CAO-comp.  

 
Modaliteiten 
Individuele modaliteiten worden zoveel 

als mogelijk gerespecteerd, tenzij er een 

zwaarwegend dienstbelang is dat zich 

daartegen verzet. In dat geval gaat de 

leidinggevende hierover in overleg met 

de betreffende medewerker. 


