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Centrale medezeggenschapsraad 
Wibautstraat 5A 
1091 GA Amsterdam 
T: 06 – 42 100 176 
  

 
Aan het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 
 
 
Datum     Ons kenmerk   E-mail 
16 december 2021   CMR2021-040   CMR@hva.nl 
Onderwerp    Uw kenmerk   Doorkiesnummer 
Instemmingsverzoek ‘Tijdelijke   hc21u0337   06 – 42100176 
Regeling Reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer’ 
       
         
 
 
Geacht College, 
 
De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 26 november jl. uw instemmingsverzoek ‘Tijdelijke Regeling 
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer’ ontvangen.  
 
De waarnemend directeur HR heeft op 16 november jl. de commissie P&O geïnformeerd over het 
voornemen om de Tijdelijke Regeling Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer uit 2021 te verlengen met 
een jaar. De commissie P&O heeft op 30 november jl. het instemmingsverzoek besproken. Vervolgens 
heeft de gehele CMR tijdens de vergadering van 7 december jl. over het instemmingsverzoek gesproken. 
Naar aanleiding van de bespreking heeft de CMR op 9 december jl. een brief naar het College gestuurd 
met vier aanvullende verzoeken voor de Reiskostenvergoeding. Op 14 december jl. heeft u bij brief op 
deze vier verzoeken van de CMR gereageerd. 
 
Tijdens de overlegvergadering van 14 december heeft de CMR met u over dit instemmingsverzoek 
gesproken en heeft u een nadere toelichting gegeven op uw reactiebrief van 14 december jl.. 
 
De personeelsgeleding heeft in de navergadering van 14 december 2021 ingestemd met uw 
instemmingsverzoek ‘Tijdelijke Regeling Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, december 2021’ mits 
ook aan de vier aanvullende verzoeken van de CMR wordt voldaan, dat wil zeggen: 
 

1. Uitbreiding van het addendum voor medewerkers met een beperking. Hierin wordt  opgenomen 
dat bij wijze van uitzondering gedurende de periode waarin door de Rijksoverheid 
coronamaatregelen worden gehanteerd, waarin wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te 
werken, behalve voor het onderwijs dat op de campus door moet blijven gaan, medewerkers met 
een kwetsbare gezondheid gebruik kunnen maken van eigen vervoer en daarom ook € 0,19 per 
km en parkeerkosten vergoed dienen te krijgen. De kwetsbare gezondheid van een medewerker 
wordt bevestigd door een verklaring van de bedrijfsarts. 

2. De vergoeding van reiskosten voor eigen vervoer wordt verhoogd. CvB heeft toegezegd op 14 
december jl. dat het te verhogen bedrag in Q1 2022 ter instemming wordt voorgelegd aan de 
CMR. Indien CMR instemt met het nieuwe bedrag, dan zal het bedrag met terugwerkende kracht 
aan de medewerker worden toegekend. 

3. De NS Businesscard wordt voor elke medewerker opengezet om 1e klas te kunnen reizen. Het 
verschil tussen de kosten van 1e klas reizen en 2e klas reizen is voor rekening van de medewerker. 
CvB heeft op 14 december jl. aangegeven hiervoor open te staan. Omdat dit niet voor 1 januari 



 
2022 kan worden gerealiseerd, is er een procesvoorstel afgesproken waarbij CvB in 2022 
terugkomt op dit verzoek. Ten aanzien van de mogelijkheid van leidinggevenden om nu al op 
individuele afspraak de 1e klas open te zetten voor een medewerker, is afgesproken dat er een 
werkafspraak wordt gemaakt tussen CMR, HR en CvB om een handreiking of referentiekader te 
ontwikkelen om te voorkomen dat er bij een leidinggevende willekeur ontstaat bij het wel of niet 
toekennen van deze optie aan de medewerker. 

4. Voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid, die niet beschikken over eigen vervoer, moet 
de mogelijkheid komen om ten tijde van de COVID-19 pandemie 1e klas te reizen met de NS 
Businesscard. Het CvB heeft in de brief van 14 december jl. aangegeven hiermee akkoord te gaan. 
De kwetsbare gezondheid van een medewerker wordt bevestigd door een verklaring van de 
bedrijfsarts. Het is noch aan de medewerker noch aan de leidinggevende om de definitie van 
kwetsbare gezondheid te (moeten) bepalen. Indien er sprake is van een kwetsbare gezondheid 
verklaart de medewerker bij de leidinggevende dat de medewerker niet beschikt over eigen 
vervoer en dat er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. De kosten van 1e klas reizen 
in het openbaar vervoer komen voor 100 % ten laste van de HvA. 
 
Indien de medewerker vanuit een treinstation aanvullend vervoer nodig heeft om op een HvA 
locatie te komen, dan zijn deelfietsen van de HvA te gebruiken. Het CvB zoekt nog uit of eventueel 
een OV fiets gebruikt kan worden.  
Mocht een medewerker niet in staat zijn om te fietsen, dan is er een toezegging van het CvB dat 
indien op basis van een advies van de bedrijfsarts blijkt dat de medewerker geen aanvullend OV 
zoals de metro kan gebruiken, er eventueel gebruik kan worden gemaakt van een taxi voor 
rekening van de HvA. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen CMR en CvB. 

 
De studentengeleding heeft geen aanvullende adviezen gegeven over het instemmingsverzoek en kan 
zich vinden in bovenstaande instemming en aanvullende verzoeken. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de CMR,  
  
 
 
Agnes Tay, 
Voorzitter CMR 2021/2022 


