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1. Samenvatting voorstel
Vrijdag 19 mei 2017 zijn de veiligheidsregio’s door de Brandweerkamer en het bestuur van de VNG in
het kader van de ledenraadpleging gevraagd om, namens het bestuur van de betreffende
veiligheidsregio, hun stem uit te brengen over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
2017. De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 16 juni 2017 en het bestuur van de VNG
bespreekt op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord
bekrachtigt en de afspraken definitief worden. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2018 de afspraken
uit het principeakkoord in werking treden.
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.
Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit overgangsrecht
is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving. Zo wordt in het huidige
FLO-overgangsrecht financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien door gebruikmaking
van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022; vanaf die datum is het
niet meer mogelijk om levenslooptegoed op te bouwen of op te nemen.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.
Belangrijkste afspraken principeakkoord
1. Langer doorwerken en nieuwe uittredeleeftijden tot max. 59 jaar. Uittreden op huidige
staffelleeftijd blijft mogelijk
2. Netto inkomensgarantie van 75% in de non-actieve periode.
3. Vergoeding in laatste maand van actieve dienst: € 1.500 of € 3.500 bruto
4. Vanaf 55 jaar een inkomensvangnet bij arbeidsongeschiktheid.
5. Compensatie AOW-gat voor inactieven (vanaf 2006) uitgaande van AOW leeftijd 67 jaar.
Procesafspraak (2018) verdere verhoging AOW-leeftijd.
6. Afspraken voor FLO-afwijkende leeftijden (56 t/m 59 jaar + 60 jaar OvD).
7. Levenslooptegoeden worden ingezet ter financiering nieuwe aanspraken (ook de niet-LOGA-pad
volgers).
8. Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2018.
Financiën
Op 9 mei 2016 heeft de Brandweerkamer mandaat gegeven voor 132% (gemiddelde G4 op basis van
een pakketvergelijking) van de kosten van het huidige FLO-overgangsrecht. De uitwerking van het
principeakkoord blijft landelijk binnen het afgegeven mandaat van de Brandweerkamer.
In een vergelijking tussen de kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 en de uitkomsten van het
principeakkoord (FLO-2018) komt voor de Veiligheidsregio Hollands Midden een bedrag uit van

€ 31,7 mln. (FLO-2018) t.o.v. 23,2 mln. (FLO-2006) voor de periode 2018-2047. Het FLO-2018 is dus
voor de VRHM € 8,5 mln. (= 36,6%) duurder over een periode van 30 jaar (gemiddeld € 283.000).
Als gevolg van de afspraak in het principeakkoord dat het onderscheid in aanspraken tussen
medewerkers die op 31 december 2005 een FLO-leeftijd van 55 jaar hadden (Leiden en Alphen) en
medewerkers die een hogere FLO-leeftijd hadden, in VRHM het geval met het repressief personeel
van Gouda (was 57 jaar), wordt opgeheven, wordt het FLO-2018 daardoor al € 4,8 mln. duurder (van
€ 4,6 mln. naar € 9,4 mln.). Een stijging van 104,4%. Dit is de oorzaak dat VRHM boven het landelijk
afgesproken mandaat zit.
Besluit Dagelijks Bestuur (vergadering van 8 juni 2017)
Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met:
1. Het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017, aangezien de financiële uitwerking
landelijk binnen het door de Brandweerkamer gegeven mandaat blijft;
2. In de vergadering van het najaar 2017 te besluiten over de financiële dekking, rekening houdend
met:
a. het verschil van jaarlijkse verrekening van de kosten die voortvloeien uit het FLOovergangsrecht op basis van nacalculatie met gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden en
met gemeente Gouda, waarmee een zogenoemde ‘clean cut’ is afgesproken waarbij sprake
is van opvolgend werkgeverschap zonder afkoop,
b. evaluatie van de methodiek van verrekening van de nacalculatie en ‘clean cut’ ten opzichte
van de Cebeon routekaart- en norm;
3. In de vergadering van het najaar 2017 besluiten over de eventuele consequenties voor de
Maatwerkregeling Regionale Officieren in het kader van het principe akkoord.
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3. Toelichting
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.
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Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit overgangsrecht
is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving:
 De levensloopregeling verdwijnt.
 De AOW-leeftijd stijgt.
 De fiscale ruimte voor extra pensioenopbouw is sterk verminderd.
 Veranderend bruto-netto traject voor inactieven met de invoering van de Wet uniformering
loonbegrip in 2013 waardoor medewerkers vanaf 104 weken inactiviteit netto minder overhouden
dan in de eerste 104 weken van inactiviteit.
Deze (fiscale) wijzigingen van wetten, en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben de
materiele betekenis van het FLO overgangsrecht verminderd. Uittredende medewerkers houden netto
minder over dan beoogd en de regeling sluit niet meer aan bij de (hogere) pensioengerechtigde
leeftijd. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de regeling FLO-overgangsrecht 2006 explosief door het
vervallen van de fiscaal gunstige levensloopregeling en de boete op arrangementen voor vervroegd
uittreden.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.

4. Implementatie en communicatie
Terugblik proces vanaf september 2016
 29 september 2016: Informeel overleg
 7 oktober 2016: Eerste formele overleg. Principe afspraak over langer doorwerken en verhoging
van de uittredeleeftijden.
 17 oktober 2016: Collectieve acties brandweer worden in het hele land opgeschort.
 29 oktober 2016: Tweede formele overleg. Partijen bereiken principeakkoord op hoofdlijnen
 25 maart 2017: Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel.
 16 juni 2017: ledenraadpleging
 6 juli 2017: besluit of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden
 1 januari 2018: beoogde datum in werking treden afspraken uit het principeakkoord

5. Bijlagen
1. Brief 17 mei 2017 van de VNG aan de besturen van de Veiligheidsregio’s inzake
Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017
2. Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
3. Bijlagen bij Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
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Brandweerkamer van de VNG
Onderwerp

Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017

Samenvatting
Dit is een ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De
ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s. en het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli a.s. de
uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken
definitief worden.
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
De Veiligheidsregio’s kunnen reageren via een antwoordformulier. Hiertoe krijgen de
contactpersonen een digitale link.
De Brandweerkamer heeft met het principeakkoord bereikt dat:
 Er inkomenszekerheid is voor medewerkers die gebruik maken van het FLOovergangsrecht.
 De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLOovergangsrecht.
 De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste
medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven
het verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.
 De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt.

Het principeakkoord en de bijlagen, vindt u in de bijlagen bij deze brief.
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Geacht bestuur,
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
brandweerpersoneel. Veiligheidsregio’s kunnen melden of ze instemmen met het akkoord. De
ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s. het bestuur besluit op 6 juli of de VNG het akkoord
bekrachtigt. Als de VNG en de vakbonden het akkoord bekrachtigen, wordt de cao definitief.
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
De Veiligheidsregio’s kunnen tot en met 16 juni a.s. een reactie geven op de ledenraadpleging. De
contactpersoon bij de Veiligheidsregio krijgt een link naar het antwoordformulier.
In deze ledenbrief staan achtereenvolgens:
 Een algemene toelichting op het akkoord (paragraaf 1)
 Afspraken over langer doorwerken (paragraaf 2)
 Afspraken over de non-actieve periode en de inkomensgarantie (paragraaf 3)
 Afspraken die leiden tot verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering (paragraaf
4)
 Afspraken over de transitie; overgang van de huidige naar de nieuwe regeling
(paragraaf 5)
 Afspraken over de mogelijkheid van eerder uittreden (paragraaf 6)
 Afspraken over het verschuiven van de uittredeleeftijd repressieve dienst (paragraaf 7)
 Afspraken over de inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie bij de werkgever
(paragraaf 8)
 Afspraken over de levensloopregeling en de levenslooptegoeden (paragraaf 9)
 Afspraken over medewerkers met een afwijkende FLO-leeftijd (paragraaf 10)
 Afspraken over compensatie van het AOW-gat voor inactieven (paragraaf 11)
 Procesafspraken (paragraaf 12)
 Overige afspraken (paragraaf 13)
 Financiën (paragraaf 14)
 De procedure van de ledenraadpleging en bekrachtiging van het akkoord (paragraaf
15).
 Een slotwoord (paragraaf16)
Het principeakkoord en de bijlagen vindt u in de bijlagen bij deze brief.
1. Algemene toelichting op het akkoord
1.1. Inleiding en achtergrond
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.
Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit
overgangsrecht is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving:
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De levensloopregeling verdwijnt.
De AOW-leeftijd stijgt.
De fiscale ruimte voor extra pensioenopbouw is sterk verminderd.
Veranderend bruto-netto traject voor inactieven met de invoering van de Wet uniformering
loonbegrip in 2013 waardoor medewerkers vanaf 104 weken inactiviteit netto minder
overhouden dan in de eerste 104 weken van inactiviteit.

Deze (fiscale) wijzigingen van wetten, en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben de
materiele betekenis van het FLO overgangsrecht verminderd. Uittredende medewerkers houden
netto minder over dan beoogd en de regeling sluit niet meer aan bij de (hogere)
pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de regeling FLO-overgangsrecht
2006 explosief door het vervallen van de fiscaal gunstige levensloopregeling en de boete op
arrangementen voor vervroegd uittreden.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.
1.2. Bereikte resultaten:
De Brandweerkamer heeft met het principeakkoord bereikt dat:
 Er inkomenszekerheid is voor medewerkers die gebruik maken van het FLOovergangsrecht.
 De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLOovergangsrecht.
 De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste
medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven
het verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.
 De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt.
2. Afspraken over langer doorwerken
2.1 Brandweerpersoneel gaat twee jaar langer doorwerken.
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over langer doorwerken. De meeste medewerkers
gaan twee jaar langer werken dan in de huidige regeling. Dit sluit aan bij de situatie van andere
werkenden in Nederland, die door het verschuiven van de AOW leeftijd naar 67 jaar, ook twee jaar
langer moeten werken.
Medewerkers die dicht tegen hun uittredeleeftijd aan zitten werken 1,5 of 1 jaar langer.
2.2 Systematiek
De aanspraken op grond van de huidige regeling worden bepaald door het aantal dienstjaren dat de
medewerker had op 1 januari 2006. Op basis hiervan zijn de medewerkers verdeeld in vijf cohorten,
op basis van dienstjaren:
≥ 20
dienstjaren
15 tot20
dienstjaren
10 tot 15
dienstjaren
5 tot10
dienstjaren
0 tot 5
dienstjaren
Deze indeling is niet gewijzigd in het principeakkoord. Per cohort zijn afspraken gemaakt over
langer doorwerken. De drie cohorten met de minste dienstjaren gaan elk twee jaar langer werken.
Medewerkers die in het cohort 15 tot 20 dienstjaren vallen werken 1,5 jaar langer, en medewerkers
met 20 dienstjaren of meer gaan één jaar langer werken.
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2.3 Berekening duur langer doorwerken
De afspraken over langer doorwerken bestaan uit een combinatie van een hogere uittredeleeftijd uit
de repressieve dienst, en meer werken voordat de medewerker uittreedt uit de repressieve dienst.
2.3.1 Hogere uittredeleeftijd
De uittredeleeftijd repressieve dienst gaat met 1 jaar omhoog, met uitzondering van het cohort 0 tot
5 dienstjaren.
Tabel 1 verhoging uittredeleeftijd
Cohort
≥20 dienstjaren op 1/1/2006
15 tot 20 dienstjaren 1/1/2006
10- tot15 dienstjaren op
1/1/2006
5 tot10 dienstjaren op 1/1/2006
0 tot5 dienstjaren op 1/1/2006

Uittredeleeftijd FLO
overgangsrecht 2006 (was)

Uittredeleeftijd FLO
overgangsrecht 2017 (wordt)

55
56
57

56
57
58

58
59

59
59

2.3.2 Meer werken
In de huidige regeling wordt, m.u.v. de doelgroep ≥ 20 dienstjaren, voorafgaand aan de
uittredeleeftijd verplicht 1 tot en met 4 jaren in deeltijd gewerkt. Medewerkers werken 50% van hun
werktijd tegen 90% van hun inkomen; dit is de zogeheten 50/90 regeling.
In het principeakkoord is de 50/90 regeling vrijwel geheel vervallen. Medewerkers werken volledig
door tot het bereiken van de uittredeleeftijd. Alleen het cohort 5 tot 10 dienstjaren werkt nog 1 jaar
50/90. Hierdoor wordt er door medewerkers effectief meer gewerkt.
De combinatie van verhoging van de uittredeleeftijd en meer werken voorafgaand aan de
uittredeleeftijd leidt ertoe dat de meeste medewerkers effectief 2 jaar langer werken.
In bijlage 1 van het principeakkoord (bijlage 2 bij deze brief) worden de huidige en de nieuwe
uittredeleeftijden weergegeven, per cohort. In deze bijlage is tevens zichtbaar gemaakt dat alle
cohorten volledig doorwerken tot aan de nieuwe uittredeleeftijd, met uitzondering van het cohort 510 dienstjaren.
3. De non-actieve periode en de inkomensgarantie
3.1 Duur van de non-actieve periode
Aansluitend aan het uittreden uit de repressieve dienst volgt een periode van non-activiteit. De duur
van deze non-actieve periode bedraagt 5, 6, 7 of 8 jaar, afhankelijk van het cohort waartoe de
medewerker behoort.

Tabel
Cohort
≥ 20 dienstjaren op 01/01/2006
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15 tot 20 dienstjaren op 01/01/2006
10 tot15 dienstjaren op 01/01/2006
5 tot10 dienstjaren op 01/01/2006
0 tot5 dienstjaren op 01/01/2006

7 jaren
6 jaren
5 jaren
5 jaren

In bijlage 1 van het principeakkoord staat per cohort de duur van de non-actieve periode
aangegeven. De non-actieve periode eindigt bij het bereiken van de 64-jarige leeftijd. De
medewerker gaat vervolgens met ontslag en gebruik maken van het ABP-keuzepensioen.
3.2 Inkomenszekerheid tijdens de non-actieve periode
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker gedurende de non-actieve periode een
netto-inkomensgarantie van 75% heeft, volgens het fiscale kader dat geldt voor een actieve
medewerker.
De inkomenszekerheid bestaat eruit dat de medewerker altijd netto 75% ontvangt van het inkomen
dat een medewerker in de maand van uitbetaling van de uitkering FLO-overgangsrecht had
ontvangen wanneer hij in actieve dienst was geweest, Hierdoor wordt de medewerker met een
uitkering FLO-overgangsrecht niet geraakt door fiscale maatregelen die inactiviteit extra financieel
belasten. Krijgen echter actieve medewerkers te maken met fiscale maatregelen, dan gelden die
ook onverkort voor de medewerker in de non-actieve periode.
De berekeningsgrondslag voor de netto-inkomensgarantie is opgenomen in het principeakkoord.
4.Verbetering efficiency bedrijfsvoering.
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt die de efficiency van de bedrijfsvoering bij de
brandweer verbeteren.
Op grond van de huidige regeling hebben de cohorten met 0 tot 20 dienstjaren een verplichte
periode van deeltijdwerken, voorafgaand aan de uittredeleeftijd uit de repressieve dienst. Voor het
cohort met twintig dienstjaren of meer behoort dit tot één van de keuzemogelijkheden die de
medewerker heeft. In deze periode werkt de medewerker de helft van de werktijd tegen 90% van
zijn inkomen. De beperkte beschikbaarheid compliceert de inroostering van de medewerkers in de
repressieve dienst. In het principeakkoord is de mogelijkheid van deeltijdwerken vrijwel volledig
vervallen.
5. Afspraken over de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling (de transitie)
In het principeakkoord is afgesproken hoe de overgang van medewerkers die op 29 oktober 2016
actief waren vanuit de huidige regeling naar de nieuwe regeling plaatsvindt, de transitie.
5.1 Invoeringsdatum nieuwe regeling
Op 1 januari 2018 treden de afspraken uit het principeakkoord in werking. Voor medewerkers die
nog geen gebruik maken van het FLO overgangsrecht, maar wel tot de doelgroep behoren, gaan de
nieuwe regels gelden.
Voor medewerkers die al gebruik maken van het FLO-overgangsrecht zijn afspraken gemaakt of, en
zo ja hoe zij instromen in de nieuwe regeling. Dit zijn de afspraken over de transitie.

5.2 Nieuwe regels gelden voor medewerkers die op 29 oktober 2016 in actieve dienst waren.
Medewerkers die op 29 oktober 2016 in actieve dienst waren stromen in de nieuwe regeling in.
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‘In actieve dienst’, betekent dat de medewerker werkzaam is, hetzij volledig omdat de medewerker
nog geen gebruik maakt van het FLO-overgangsrecht, hetzij in deeltijd omdat de medewerker in de
fase van het FLO-overgangsrecht zit, waarin hij vrijwillig of verplicht in deeltijd werkt. De afspraken
over de transitie gaan alleen over medewerkers die al gebruik maken van het huidige FLOovergangsrecht, of gebruik maken van de mogelijkheid hun keuze te schuiven.
De peildatum is 29 oktober 2016, omdat op die datum het principeakkoord op hoofdlijnen is
gesloten.
De medewerker die op 29 oktober 2016 niet actief is gaat niet mee naar de nieuwe regeling. Voor
deze groep medewerkers zijn separate afspraken gemaakt (zie hiervoor paragraaf 11).
5.3 Wijze van instromen
5.3.1 Actief op 1 januari 2018
De medewerker die op 1 januari 2018 actief is werkt door tot aan de nieuwe, voor hem geldende,
uittredeleeftijd. Wanneer de medewerker zich op deze datum in een actieve variant van het FLOovergangsrecht bevindt, (50% werken tegen 90% inkomen of 100% werken met een bonus van
20% van het salaris) én nog niet de voor hem geldende nieuwe uittredeleeftijd heeft bereikt, dan
wordt de actieve variant van het FLO-overgangsrecht per 1 januari 2018 omgezet in de 100/100variant. Hij gaat dus weer volledig werken tot aan zijn nieuwe uittredeleeftijd.
Aansluitend heeft hij recht op een non-actieve periode met de netto-inkomensgarantie voor de duur
die hoort bij het cohort waartoe hij behoort. Zie hiervoor bijlage 1 bij het principeakkoord.
De aanspraken die de medewerker heeft genoten op grond van de huidige regeling in de actieve
FLO-varianten 50/90 of 100/20 worden niet verrekend met de aanspraken op grond van de nieuwe
regeling.
5.3.2. Niet actief op 1 januari 2018
De medewerker die op 29 oktober 2016 actief was, en in de periode vanaf 29/10/2016 tot 1/1/2018
inactief geworden is op grond van de huidige regeling, stroomt in de nieuwe regeling in.
De duur van zijn non-actieve periode op grond van de nieuwe regeling wordt verrekend met de
periode van non-activiteit die hij heeft genoten op grond van het huidige FLO-overgangsrecht.
Deze wijze van instromen van in de nieuwe regeling kent zeer veel varianten, omdat de
medewerker onder het huidige overgangsrecht een groot scala aan keuzemogelijkheden heeft. In
bijlage 2 van het principeakkoord (bijlage 3 bij deze ledenbrief) zijn die varianten uitgewerkt in 51
scenario’s.
Ten behoeve van de uitvoering is een bijlage 2 bij het akkoord beschikbaar waarin per scenario een
toelichting ten behoeve van de praktijk gegeven wordt. Deze hoort niet bij het akkoord maar is
beschikbaar via www.vng.nl/
5.4 Vergoeding
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker in de laatste maand van actieve dienst
een vergoeding ontvangt; deze vergoeding wordt berekend naar rato van zijn betrekkingsomvang.
Medewerkers met minder dan 10, of meer dan 19 dienstjaren in een bezwarende functie op
1/1/2006, ontvangen een vergoeding van € 1500, - bruto.
Medewerkers met 10 tot 20 dienstjaren in een bezwarende functie op 1/1/2006, ontvangen een
vergoeding van € 3500 mits en voor zover zijn inkomensafhankelijke ziektekostenpremie volgens
lokale uitvoering van het FLO-overgangsrecht van 2006 in de levensloopperiode werd doorbetaald
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door de werkgever, onder toepassing van de groene tabel. Indien dat niet het geval is, ontvangt ook
deze medewerkers een vergoeding van € 1500, - bruto.
6. Afspraken over eerder uittreden
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker ervoor kan kiezen om uit te treden op de
uittredeleeftijd die voor hem geldt op grond van de huidige regeling; de oude staffelleeftijd. Dit is 1
jaar eerder dan de nieuwe uittredeleeftijd, met uitzondering van het cohort 0-5 dienstjaren. Voor dit
cohort is de uittredeleeftijd ongewijzigd gebleven.
De medewerker heeft aansluitend recht op de duur van de non-actieve periode in overeenstemming
met de nieuwe regeling. Het eventuele financiële gat dat ontstaat doordat hij niet langer wil
doorwerken is voor eigen rekening. Gebruikmaking van de oude staffelleeftijd mag niet leiden tot
substantiële meerkosten voor de werkgever. Indien dit wel het geval is, zullen de Brandweerkamer
en de bonden met elkaar in overleg treden.
7. Verschuiven uittredeleeftijd repressieve dienst
In het principeakkoord staat een afspraak over verschuiving van de uittredeleeftijd.
De medewerker kan ervoor kiezen zijn uittredeleeftijd naar een later moment te verschuiven.
Hieraan is als voorwaarde verbonden dat de medewerker een positieve uitslag heeft van de PPMOkeuring. Onder een positieve uitslag wordt verstaan: G1 en G2.
De toestemming wordt verleend voor telkens 1 jaar. De medewerker die zijn uittredeleeftijd
repressieve dienst verschoven heeft kan niet meer de keuze maken voor een inkomensaanvulling
in een niet-repressieve functie bij de werkgever.
8. Inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie bij de werkgever
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te voorzien in een
inkomensaanvulling na uittrede uit de repressieve dienst, bij de werkgever.
De medewerker heeft in de non-actieve periode, voor zover er bij de werkgever formatieve ruimte
is, de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten en hierdoor te voorzien in een
inkomensaanvulling.
De beschikbare formatieve ruimte en de aard van de werkzaamheden worden bepaald in overleg
met de OR.
Afgesproken is dat de vergoeding voor de werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van de
zwaarte van die werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding is dus niet gebaseerd op de
waardering van de repressieve functie die de medewerker had toen hij uittrad. De medewerker mag
zijn inkomen aanvullen tot bruto 100% van zijn berekeningsgrondslag op jaarbasis.
Partijen hebben afgesproken dat de CAR-UWO niet integraal van toepassing is, en dat de
medewerker alleen een vergoeding ontvangt voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. De
medewerker heeft geen aanspraak op vakantieverlof, doorbetaling bij ziekte, re-integratie etc.
Afspraken over rechtspositie worden vastgelegd in een op de aanstelling aanvullende
overeenkomst. Afgesproken is dat partijen juridisch advies zullen inwinnen over de vraag hoe deze
uitgangspunten vormgegeven moeten worden.
9. De levensloopregeling
In het principeakkoord is een aantal basisprincipes afgesproken ten aanzien van de
levensloopregeling.
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9.1 De levensloopregeling
In het huidige FLO-overgangsrecht wordt financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien
door gebruikmaking van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022;
vanaf die datum is het niet meer mogelijk om levenslooptegoed op te bouwen. De opgebouwde
tegoeden worden uitgekeerd aan de medewerkers.
9.2 Basisprincipes
De Brandweerkamer en de bonden hebben afgesproken de mogelijkheden van de
levensloopregeling maximaal te benutten; dit met het oog op de kosten van het principeakkoord.
Partijen zijn overeengekomen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van wettelijke oplossingen,
die ertoe leiden dat de werkgevers geen fiscale boete opgelegd krijgen. Dit betekent dat
medewerkers levenslooptegoed opbouwen zo lang als dat wettelijk is toegestaan (tot 1 januari
2022), en dat voor medewerkers die tot die datum gebruikmaken van het FLO-overgangsrecht
levenslooptegoed in die periode wordt opgenomen ter financiering van de in die periode uit te
betalen netto uitkering van 75%. In de uitwerking van het akkoord zal nader bezien worden door
partijen hoe dit uitgangspunt precies zijn beslag moet krijgen.
De Brandweerkamer en de bonden hebben verder afgesproken dat het door de medewerkers
opgebouwde levenslooptegoed, voor medewerkers die voor 2022 nog geen gebruik maken van het
FLO-overgangsrecht, ingezet wordt voor de financiering van de netto-inkomensgarantie gedurende
de non-actieve periode. Dit betekent dat als de medewerker het opgebouwde levenslooptegoed niet
– meer- kan inzetten voor levensloopverlof omdat de regeling geëindigd is, het opgebouwde tegoed
gebruikt wordt voor financiering van de netto-inkomensgarantie.
Voor de medewerker die het LOGA-pad verlaten, of nooit gevolgd heeft, wordt een berekening
gemaakt van het opgebouwde levenslooptegoed als had hij het LOGA-pad wel volledig gevolgd.
Het resultaat hiervan wordt in mindering gebracht op de aanspraken van de medewerker op de
netto-inkomensgarantie.
Met het verdwijnen van de levensloopregeling per 2022 verdwijnt ook de individuele
levenslooppolis. Bestaande levenslooppolissen lopen uiterlijk door tot en met 31 december 2021 en
worden uiterlijk op deze datum via de werkgever fiscaal belast en uitgekeerd aan de medewerker.
In het principeakkoord is afgesproken om ten aanzien van dit netto tegoed de mogelijkheid van een
netto pensioen / spaarvariant nader te onderzoeken. Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag
of er mogelijkheden zijn om door middel van een netto product een inkomensvoorziening te treffen
in de non-actieve periode, zonder dat de werkgever over de uitkering een fiscale boete van 52%
verschuldigd is.
10. Medewerkers met een afwijkende FLO-leeftijd
10.1 FLO-leeftijd van 56 tot en met 59 jaar.
In het principeakkoord is afgesproken dat het onderscheid in aanspraken tussen medewerkers die
op 31 december 2005 een FLO-leeftijd van 55 jaar hadden, en medewerkers die een hogere FLOleeftijd hadden (56, 57, 58, 59) wordt opgeheven.
Het huidige FLO overgangsrecht gaat in beginsel uit van een FLO-leeftijd van 55 jaar. Dat was voor
de inwerkingtreding van de huidige regeling de meest voorkomende leeftijd waarop medewerkers
met functioneel leeftijdsontslag gingen. Als een medewerker op 31 december 2005 een hogere
FLO-leeftijd had, dan heeft dat gevolgen voor verschillende onderdelen van het huidige FLOovergangsrecht. Dit onderscheid is geschrapt. In het principeakkoord is afgesproken dat voor deze
groep medewerkers de nieuwe regeling van toepassing wordt, inclusief de nieuwe uittredeleeftijden.
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In de onderdelen F tot en met J van bijlage 2 is uitgewerkt hoe de transitie plaatsvindt van de
huidige naar de nieuwe regeling.
10.2 FLO-leeftijd 60 jaar.
Medewerkers met een FLO-leeftijd van 60 jaar hebben in het huidige FLO-overgangsrecht recht op
opbouw van levenslooptegoed; het doeltegoed is afhankelijk van het aantal dienstjaren dat de
medewerker had op 31 december 2005. In het principeakkoord is afgesproken dat de leeftijdsgrens
van 60 jaar wordt losgelaten, en de medewerker wordt de gelegenheid geboden door te werken tot
aan de AOW-leeftijd. Het opgebouwde levenslooptegoed wordt afgefinancierd in het kader van de
nieuwe regeling. Hoe dit precies zijn beslag zal krijgen wordt nog nader onderzocht.
11. Compensatie AOW-gat
Voor medewerkers die op 29 oktober 2016 inactief zijn, zijn in het principeakkoord afspraken
gemaakt over compensatie van het AOW-gat. Dit zijn medewerkers die gebruik gemaakt hebben
van het FLO-overgangsrecht en met pensioen zijn, of medewerkers die in de fase van non-activiteit
(levensloopperiode of gedeeltelijk betaald verlof) van het huidige FLO-overgangsrecht verkeren.
De afspraak over compensatie van het AOW-gat onderscheidt twee doelgroepen:
1. Medewerkers die vanaf 2006 tot 2013 gebruik zijn gaan maken van het FLOovergangsrecht. Deze groep medewerkers kon niet weten dat de AOW-leeftijd omhoog zou
gaan en heeft daar keuzes in het FLO-overgangsrecht niet op kunnen afstemmen. In het
principeakkoord zijn afspraken gemaakt over compensatie van het AOW-gat; dit sluit aan bij
regelingen in andere overheidssectoren.
2. Medewerkers die vanaf 1 januari 2013 met een AOW-gat zijn geconfronteerd.
In het principeakkoord is afgesproken dat deze medewerkers een compensatie voor het
AOW gat ontvangen. Voorwaarde voor deze compensatie is dat de medewerker niet kon of
mocht doorwerken, vanwege lokaal beleid, afwijzing van een individueel verzoek of
vanwege gezondheidsredenen.
Niet in alle gevallen is achteraf duidelijk te maken waarom geen verzoek is gedaan door de
medewerker, of waarom het verzoek is afgewezen. Daarom is in het principeakkoord afgesproken
om een landelijke commissie in te richten die het bevoegd gezag adviseert in kwesties waarin de
medewerker op eigen gezag vanwege zijn gezondheidstoestand geen verzoek heeft ingediend, of
wanneer de medewerker meent dat een afwijzing van het verzoek om langer door te werken
gebaseerd is op disfunctioneren.
12. Procesafspraken
In het principeakkoord zijn twee procesafspraken gemaakt:
12.1 Verdere stijging AOW-leeftijd
De afspraken in het principeakkoord hebben betrekking op de verhoging van de AOW leeftijd van
65 naar 67 jaar. De Brandweerkamer en de vakbonden hebben afgesproken om in 2018 bij elkaar
te komen om te bezien of het noodzakelijk is om nadere afspraken te maken, in verband met
gewijzigde regelgeving op het gebied van AOW en pensioen. De verdere stijging van de AOWleeftijd leidt ertoe dat partijen in 2018 opnieuw met elkaar om tafel zullen gaan.
12.2 Gezamenlijke lobby inzake rechtspositie voor medewerkers in bezwarende functies
In het principeakkoord is afgesproken samenwerking te zoeken met andere sectoren met
bezwarende beroepen met als doel een gezamenlijke lobby te starten. Deze is erop gericht dat dat
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bij wetgevingstrajecten rekening wordt gehouden met de rechtspositie van medewerkers in
bezwarende functies.
13. Overige afspraken
De Brandweerkamer en de bonden hebben in het principeakkoord afspraken gemaakt over een
inkomensvangnet bij ziekte en het verlenen van eervol ontslag aan het einde van het de nonactieve periode.
Het inkomensvangnet bij ziekte bestaat eruit dat de medewerker die gedeeltelijk of geheel, maar
niet duurzaam, arbeidsongeschikt is voor de bezwarende functie vanaf de leeftijd van 55 jaar de
volgende aanvullende aanspraken heeft:
- De loonkorting wegens ziekte duurt ten hoogste 2 maanden.
- Herplaatsing in een andere functie vindt plaats in de vorm van een detachering. De
achtergrond hiervan is dat de medewerker niet als gevolg van ziekte zijn rechten op grond
van zijn bezwarende functie verliest.
14. Financiën
In deze paragraaf staat een toelichting op de kosten van het principeakkoord.
Het vertrekpunt bij de onderhandelingen is het geactualiseerde kostenplaatje van het huidige FLOovergangsrecht; dit is in beeld gebracht voor de 4 grootste veiligheidsregio’s. De geactualiseerde
kosten, zijn de kosten van de huidige regeling in ongewijzigde vorm.
In de berekening van de geactualiseerde kosten / kosten principeakkoord is uitgegaan van de
volgende uitgangspunten:
 Kosten huidig FLO-overgangsrecht o.b.v. een pakketvergelijking waarin meegenomen de
indirecte kosten meerbezetting bij 50/90.
 Kosten tweede loopbaanverplichting bij de doelgroep < 20 dienstjaren op 1 januari 2006.
 Gemiddelde VOP-storting van € 18.500,-.
 Verhoging AOW-leeftijd naar 67 jaar.
 Verdwijnen van de Levensloopregeling per 2022, en uitbetaling van het levenslooptegoed per
december 2021 aan de werknemer.
 Een verrekening het in 2021 uitbetaalde levenslooptegoed met de gegarandeerde netto uitkering
van 75% op moment dat dit tegoed voor hem wordt ingezet ter financiering van de nieuwe
rechten.
 Werkgever draagt Zvw-bijdrage in groene loonheffingstabel volledig en voor eigen rekening af.
 Kosten tweede loopbaanverplichting en VOP zijn niet opgenomen in de berekening.

15. Ledenraadpleging en bekrachtiging van het akkoord
De veiligheidsregio’s kunnen over het akkoord stemmen. De bij de VNG geregistreerde
contactpersonen van de veiligheidsregio’s krijgen een link naar een digitaal antwoordformulier. De
contactpersonen worden geacht te reageren namens het bestuur van hun organisatie.
U kunt uiterlijk 16 juni reageren. De VNG verwerkt dus tot en met 16 juni reacties.

Het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli a.s. de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan
of de VNG het akkoord bekrachtigt. Ook de vakbonden organiseren ledenraadplegingen bij hun
eigen achterbannen. Als de VNG en de vakbonden het akkoord bekrachtigen, wordt het akkoord
definitief.
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16. Tot slot
De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG zijn blij dat dit akkoord er ligt, en leggen het
daarom positief voor. Met dit principeakkoord markeren de werkgevers en alle
werknemersvertegenwoordigers de wens om het FLO-overgangsrecht te repareren en een einde te
maken aan de financiële onzekerheid voor medewerkers.
Hoogachtend,
Brandweerkamer van de VNG

dr. P.F.G. Depla
voorzitter
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