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Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Het voorstel wordt aangenomen om de vergadering te beginnen met een toelichting van de CNV jurist naar 
aanleiding van de ontwikkelingen in de sector cao. 
 
CNV Jurist  
Binnen de ambulance sector hebben we te maken met 2 soorten wetgevingen 
Het publieke (ambtenaren) en privaat recht. 
 
Het Burgerlijk wetboek, geldt voor de private diensten, geeft het recht vijf jaar terug te vorderen. Het 
burgerlijk wetboek is daarbij leidend. Hierop is ook de uitspraak doorbetaling ORT Groningen gebaseerd.   
 
Bij de publieke ambulancediensten is dit niet het geval omdat het ambtenaren recht van toepassing is. Hier 
kan alleen teruggevorderd worden wanneer er nieuwe feiten beschikbaar zijn. De Europese uitspraak is 
geen nieuw feit volgens de jurisprudentie. Hierop is een uitspraak van de rechter Arnhem leidend. 
 
In het principe akkoord is er onduidelijkheid over de inhoud van het loonbegrip. 

 Extra diensten is vrijwillig, tellen deze mee?. Extra diensten komt door te weinig personeel. Volgens 
cao is het werk buiten het dienstrooster. 

 Het loon moet gelijk blijven tijdens de vakantie periode. Dat maakt het ingewikkeld. 

 Op sommige onderdelen van het loonbegrip zijn nog geen juridische uitspraken over. 

 Vallen aanwezigheidstoeslag, bereikbaarheidstoeslag, overwerk en PLB uren onder het loonbegrip? 
 
Maandag 14 september komt de CAO delegatie bij elkaar voor nader overleg en om het advies van de jurist 
van het COAP te bespreken. 
 
In Q1 krijgen de medewerkers een aanbod van de werkgever voor afkoop doorbetaling ORT. Voor de private 
diensten geldt dat wanneer je het aanbod niet accepteert waarschijnlijk een gang naar de rechter volgt. Dit 
zou een tijdrovende kwestie kunnen worden wat er ongeveer als volgt uit komt te zien. Voortraject, gesprek 
met werkgever, dagvaarden, uitspraak rechter na ongeveer 1 jaar. Daarna hoger beroep 2 jaar gevolgd door 
een zaak bij de hoge raad cassatie zaak 2 jaar. Het zo dus mogelijk een traject van vijf jaar kunnen worden. 
In de tussentijd zou bij een faillissement risico’s gaan ontstaan dat de vordering vervalt. Het is echter niet de 
verwachting dat dit gaat gebeuren. Daarnaast blijft het een risico wanneer een hogere rechter tot een 
ander uitspraak komt. 
 
De proceskosten bij eventueel verlies van de vorderingszaak zijn voor het CNV. 
De voorzitter dankt de heer Bots voor zijn heldere uiteenzetting. 
 



Vaststellen Agenda 
Agenda wordt vastgesteld 
 
Mededeling 
Bjorn zal geen deel uit gaan maken van de sectorgroep. Prioriteitsstelling privé is een issue. Hij vond het 
niveau hoog en daardoor lastig aan te sluiten.  
 
Verslag vergadering 12 november 2015 
Website was niet up to date. Marco heeft de namen en een foto aangepast. Is nu up to date. Voor de 
notulen op de website alleen de voornamen. Het verslag van de vorige vergadering zal worden aangepast 
en aan Marco gemaild om op de website te zetten.  
 
Evaluatie CAO onderhandelingen 
Er heeft technisch overleg plaatsgevonden. Maandag 14 december staat het loonbegrip en kwaliteitsagenda 
op de agenda. Enkele tekstuele aanpassingen zullen worden doorgevoerd.  
Wel aan de orde is de interpretatiecommissie. In het cao recht moet wel een commissievorm bestaan. CNV 
gaat voorstellen de ombudsman deel te laten nemen in de interpretatie commissie. 
Er zijn nog geen namen genoemd. 
De vergadering geeft aan dat men op prijs stelt dat de secondanten mee gaan naar het overleg.   
 
Vastgesteld wordt dat het CAOP een onafhankelijk bureau is. Aan hen is een gezamenlijk (FNV, CNV, AZN) 
advies gevraagd over de inhoud van de looncomponenten.   
 
Maandag 14 december wordt afgewacht. Door de uitspraak in Arnhem hebben werknemers van de 
publieke ambulancediensten geen recht vijf jaar terug te vorderen. De toeslag op aanwezigheid en 
bereikbaarheidstoeslag is vele maanden minder dan de afkoopregeling Arnhem. De vergadering gaat niet 
direct mee in de actiemodus met de FNV mocht dit aan de orde zijn. 
 
Terugkoppeling commissies 
a. Arbeidsvoorwaarden (bij CAO onderhandelingen) 
 
b. Communicatie 
Op de website zijn verschillende zaken aangepast. Nieuwsbrieven worden regelmatig verzonden. 
 
c. Beroepsinhoud  (LMO, TWAZ, BMH) 
De voorzitter heeft binnenkort een afspraak met Ina Bolt die dit dossier in het verleden heeft behandeld. De 
vergadering neigt ernaar dit onderwerp breder te trekken binnen het CNV. De onderliggende vraag is wat de 
onderwerpen zijn die hier gesteld moeten worden.  
Vanuit het CNV wordt een nieuwe medewerker beroepsinhoud aangesteld die in de vergadering zal worden 
uitgenodigd.  
 
LMO 
Niemand kan aangeven wat de huidige situatie is.  
 
TWAZ 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directie van Zuid Holland Zuid. Het verslag ligt bij de voorzitter 
van de CNV. Tevens zal het verslag voor de vergadering beschikbaar komen.  
 
BMH 
BMH studenten kunnen niet gelijk de ambulance op. Vanaf 1 juli 2016 worden de BMH BIG geregistreert. 
Het blijft een onduidelijke situatie m.b.t. deze HBO opleiding. De vergadering maakt zich grote zorgen over 
het niveau.  
 
d. Duurzame Inzetbaarheid 



Erik Jan geeft een toelichting over de activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden.  
Er zijn vele onderzoeken omtrent dit onderwerp. Het doel is dit onderwerp breder te gaan trekken om het 
draagvlak zoveel als mogelijk is te maken. De vergadering hoopt oprecht dat de nieuwe beleidsmedewerker 
snel aangesteld wordt zodat deze ingezet kan gaan worden op dit onderwerp. 
Tweede loopbaanbeleid is lastig gezien de vele onderzoeken waaruit blijkt dat personeel boven de 50 jaar 
zeer moeilijk aan werk komen. 
 
e. Algemene Vergadering / Kwartiermakersgroep / Sectorbestuur 
geen bijzonderheden. 
 
Jaarplan 2016  
Komt in grote lijnen overeen met het jaarplan 2015. Er is een nieuwe opzet gemaakt met een indeling naar 
tijd. LGB moet sectorgroep ambulance worden. 
Na enkele aanpassingen wordt het stuk aangepast en vastgesteld. 
 
Regionieuws & Rondvraag 
Op Facebook circuleert een vraag over het oprichten van nieuwe vakbond voor ambulancepersoneel. Het is 
moeilijk in te schatten wat hiervan de status is. 
 
Sluiting 
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


