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Algemeen 
 

De AAC was in 2006 als volgt samengesteld: 

- prof. mr. J. de Ruiter, lid tevens voorzitter 

- prof. H.J.L. Vonhoff, lid, tevens plv. voorzitter 

- prof. mr. I.C. van der Vlies, lid (tot 22 juni 2006) 

- prof. mr. E. Verhulp, lid (met ingang van 23 juni 2006)  

- prof. W. van Voorden, lid 

- H.F. Dijkstal, lid 

- prof. mr. I.P. Asscher - Vonk, lid 

- prof. mr. L.C.J. Sprengers, plv. lid 

- mr. R.J. Hoekstra, plv. lid 

- prof. mr. P.F. van der Heijden, plv. lid 

- prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, plv. lid 

 

De (vierde) zittingsperiode van de AAC loopt tot 17 oktober 2008. 

 

Per 4 juli 2006 is de aanwijzing van de heer Th.H. Dragt als secretaris van de AAC ingetrokken 

en is mevrouw drs. A. van der Meer als secretaris aangewezen. 

 

 

Ontvangen en behandelde aanvragen 
 

In 2006 werd 1 adviesaanvraag ontvangen en behandeld. 

 

Het betreft een adviesaanvraag ingediend door de Staatssecretaris van Defensie bij brief van 19 

april 2006 inzake een geschil dat was gerezen tussen hem en de Centrales toegelaten tot de 

Sectorcommissie Defensie betreffende de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen 2004 – 2006.  

De adviesaanvraag is behandeld ter (hoor)zitting van de AAC op 11 mei 2006. Daar twee van de 

Centrales op 11 mei niet aanwezig konden zijn, heeft de Commissie hen in de gelegenheid 

gesteld tot 29 mei 2006 op het verslag van de hoorzitting te reageren. Op 14 juni 2006 heeft de 

Commissie haar advies uitgebracht. 

 

Het advies is gepubliceerd op de website van het CAOP. 

 

 

Overige activiteiten 
 

In juni 2006 heeft de secretaris gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de secretaris van de 

Regionale Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken in de politieregio 

Utrecht in verband met een mogelijk geschil tussen de Korpschef en de politievakorganisaties 

over de hoogte van de vergoeding voor dienstreizen. Er is uiteindelijk geen geschil aan de AAC 

voorgelegd. 

 


