Q&A bereikbaarheidsdienst Cao VVT 2022-2023
1. Vanaf 1 januari 2023 ga ik erop achteruit qua vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst. Wat
kan ik doen?
De nieuwe regeling bereikbaarheidsdienst gaat in vanaf 1 januari 2023. Deze is minder gunstig
dan de regeling die geldt tot 1 januari 2023. Je kunt een beroep doen op de hardheidsclausule in
artikel 9.7 Cao VVT 2022-2023 om inkomensachteruitgang te voorkomen. Wij adviseren je om
tijdig (dus vóór januari 2023) in overleg te treden met je werkgever en een schriftelijke afspraak
te maken over structurele compensatie.
2. Hoe doe ik een beroep op de hardheidsclausule?
De hardheidsclausule is opgenomen in artikel 9.7 Cao VVT 2022-2023. In lid 1 van de
hardheidsclausule staat dat de cao geen negatieve inhoudelijke en materiële consequenties mag
hebben voor een medewerker. Is dat wel het geval? Dan staat in lid 2 dat de medewerker
hiervoor structureel wordt gecompenseerd (ter hoogte van het verschil ten opzichte van de
regeling zoals opgenomen in de verlengde Cao VVT 2021).
Samen met je werkgever kun je berekenen wat het financiële verschil is tussen de oude en
nieuwe regeling en schriftelijk afspreken dat dit verschil structureel (maandelijks) wordt
gecompenseerd. Eenvoudiger is om af te spreken dat je dezelfde vergoeding behoudt als nu.
Voor een beroep op de hardheidsclausule kun je gebruikmaken van de modelbrief.
3. We willen als specialisten ouderengeneeskunde in onze instelling samen optrekken. Kan dat?
Het beroep op de hardheidsclausule moet op individuele basis worden gedaan. Maar het is
natuurlijk wel mogelijk het onderwerp als groep op de agenda te zetten van het overleg met
jullie werkgever.
4. Wat als mijn werkgever niet wil meewerken?
Indien je werkgever niet wil meewerken, ondanks een nadrukkelijk verzoek daartoe van jouw
kant, dan kun je dit melden via het speciale meldpunt van de LAD:
meldpuntbereikbaarheidsdiensten@lad.nl.
Het meldpunt heeft met name een signaalfunctie met het oog op de volgende Cao VVT. Naast de
melding bij het meldpunt kun je als lid van de LAD vanzelfsprekend ook terecht bij het Kennis- en
dienstverleningscentrum voor individueel advies. Als LAD-lid kun je kosteloos voor 20 uur per
jaar van deze juridische dienstverlening gebruikmaken.

