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Betreft roosterplanning bij optelden (LAR)

Geachte dames en heren.
Sinds de Inwerkingtreding van de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) per 1 mel
2009 ondervinden korpsen problemen met de ln deze regeling vastgestelde
maximaal te plannen dagelijkse duur van 9 uur, wanneer het gaat om een
opleldingsdag.
Door de combinatie van de duur van een opleldingdag met reistijd aan voor- en
achterzijde (bijvoorbeeld naar IBT-centra, verspreid door het land) blijkt vaak
vooraf, dat de geplande tijd van maximaal 9 uur bij uitvoering zal worden
overschreden. Korpsen hebben daarom verzocht de te plannen tijd op te rekken.
Collega's moeten ook vaak noodgedwongen overnachten.
In de CGOP van 8 april j l . is hierover met de vakorganisaties overlegd en hebben
partijen afgesproken, dat ln het vervolg tot maximaal 12 uur (ln plaats van de 9
uur die nu als maximum in de LAR staat genoemd) gepland kan worden ln geval
van opleidingen, trainingen. Deze grens van maximaal 12 uur ls ook het absolute
maximum, omdat bij overschrijding daarvan de Arbeidstijdenwet voor wat betreft
het maximaal te werken aantal uren op één dag wordt overschreden.
Dit zou dan leiden tot een ATW-overtredlng.
Ter verduidelijking merk ik hierbij op dat voor het plannen van 12 uur maximaal in
geval van een opleiding geen afzonderiijke toestemming nodig ls van de korpschef.
Dit blijft alleen gelden voor de bijzondere omstandigheden, zoals genoemd ln de
LAR.
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U wordt verzocht de betrokkenen ln uw organisatie hierover te Informeren.

In A4 zal hieraan ook aandacht worden besteed.
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Hoogachtend,
De Ininister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Voor deze,
Directeur Politie en Veiligheidsregio's,

A.F. Gaastra
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