Instemmingsgeschil werd interpretatiegeschil

LEG AFSPRAKEN VAST IN
De personeelsgeleding van de gmr, de pgmr, en het
bevoegd gezag worden het niet eens over een wijziging van de reiskostenregeling voor de ambulante
begeleiders. De pgmr heeft dan ook niet ingestemd
met de voorgenomen wijziging. Het bevoegd gezag
verzoekt de geschillencommissie om vervangende
instemming, maar het is de vraag of hier wel instemming vereist is. Hilde Mertens
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