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Lokale regeling in aanvulling op artikel 3.22 en 3.23 van CAO SGO 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

 

CAO:  collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector SGO   

Werknemer: hij die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is 

overeengekomen  

Werkgebied: werkgebied is het complete grondgebied van Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek. 

Standplaats: de gemeente of het met name genoemde gedeelte van de 

gemeente waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden 

verricht.  

Dienstreis: de noodzakelijke reis en het hiermee verband houdende verblijf 

van de werknemer ingevolge een hem door of namens het 

Dagelijks bestuur OFGV verstrekte opdracht, niet zijnde woon-

werkverkeer.  

Woon-werkverkeer: alle rechtstreekse reizen tussen woning en standplaats / plaats 

tewerkstelling.  

Plaats tewerkstelling: het OFGV gebouw waar de werknemer zijn functie uitoefent. 

(hoofdvestiging te Lelystad of een van de aangewezen 

steunpunten). 

Etmaalvergoeding: de vergoeding wegens verblijfkosten voor ieder vol etmaal 

ingevolge de Reisregeling CAO Rijk. 

 

Artikel 2  reiskosten tussen woning en werk 

 

1. Reiskosten worden vergoed als de enkele reisafstand tussen woning en plaats 

tewerkstelling meer dan 10 kilometer bedraagt. Als met openbaar vervoer wordt 

gereisd, worden de kosten bij gebruik van de NS-businesscard volgens de minst 

kostbare wijze volledig vergoed (2e klas).   

2. In alle andere gevallen wordt een netto kilometervergoeding volgens onderstaande 

staffel op basis van een enkele reis toegekend: 

Tot en met 25 km  € 0,19  

26 tot 50 km   € 0,22  

51 tot en met 85 km  € 0,25 

3. Vergoeding vindt plaats op basis van het aantal feitelijk gemaakte reizen.   

4. Het aantal te vergoeden kilometers wordt aan de hand van de snelste route, bepaald 

met behulp van www.anwbrouteplanner.nl 

 

Artikel 3 Vergoeding reis- en verblijfkosten dienstreizen 

 

Artikel 3.1  Begin en einde van de dienstreizen 

a. Voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten geldt dat de plaats tewerkstelling het 

beginpunt en het eindpunt is van de dienstreis. 

b. In afwijking daarvan kan de woning van de werknemer of een andere plaats als 

beginpunt respectievelijk eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt. 

c. Van “een andere plaats” is met name sprake in die gevallen waarin sprake is van een 

dienstreis in het kader van toezicht, handhaving, of controle, waarbij de medewerker 

gebruik maakt van zijn privé-motorvoertuig. Dan geldt, indien de medewerker buiten 

het werkgebied woont, de grens van het werkgebied van de OFGV als beginpunt van 

de dienstreis. De reis van de eigen woning tot de grens van het werkgebied wordt dan 

aangemerkt als woon-werkverkeer.  
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Artikel 3.2  Vergoeding van reiskosten van openbaar vervoer 

a. Voor dienstreizen wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, inclusief treintaxi. 

De werknemer heeft het recht per trein tweede klas te reizen.  

b. Voor dienstreizen tijdens de spitsuren of ingeval van bijzondere omstandigheden kan 

toestemming worden verleend om eerste klas te reizen.  

 

Artikel 3.3  Vergoeding van reiskosten bij gebruik gemotoriseerd privé-

vervoermiddel  

Als voor de dienstreis gebruik gemaakt wordt van een gemotoriseerd privé-

vervoermiddel, geldt een kilometervergoeding van € 0,38 netto per km.  

Parkeer- veer- en tolgelden voortvloeiende uit het gebruik van het privé-vervoermiddel 

worden vergoed onder overlegging van bewijsstukken. 

 

Artikel 3.4  Parkeervergunning en ontheffing 

 De werknemer die volgens zijn leidinggevende regelmatig werkzaamheden moet 

uitvoeren buiten zijn plaats van tewerkstelling en hiervoor zijn eigen vervoermiddel 

gebruikt kan in aanmerking komen voor een parkeervergunning of een ontheffing op 

grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 

  

Artikel 3.5  Dienstfiets 

a. De werknemer die ten behoeve van dienstreizen binnen de standplaats gebruik maakt 

van een fiets, wordt geacht gebruik te maken van een door de OFGV ter beschikking 

te stellen dienstfiets, indien deze beschikbaar is. 

b. De werknemer die volgens zijn leidinggevende regelmatig buiten zijn plaats 

tewerkstelling werkzaamheden moet uitvoeren en hiervoor zijn/haar eigen fiets 

gebruikt ontvangt jaarlijks een vergoeding van €100,= netto. Dit bedrag wordt 

geïndexeerd op basis van het algemene prijsindexcijfer van het CBS per 1 januari.  

 

Artikel 3.6  Vergoeding verblijfkosten 

De verblijfskosten worden vergoed op grond van CAO Rijk artikel 10.2. 

 

Artikel 3.7  Reisdeclaraties 

a. Het declareren van de reis- en verblijfkosten gebeurt op een voorgeschreven 

formulier, onder overlegging van de vereiste betalingsbewijzen. 

b. Declaraties moeten binnen drie maanden na de maand waarop de declaratie 

betrekking heeft worden ingediend bij de administratie. 

 

Artikel 4  Hardheidsclausule 

 

In situaties waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het Dagelijks 

bestuur van de OFGV nadere regels stellen.  

 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

Deze regeling reiskosten 2020 treedt in werking op 1 januari 2020 zoals vastgesteld in 

het GO op 4 december 2019. Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de regeling 

reiskosten, woon-werkverkeer en verhuiskosten 2013.  

 

 

 

 


