Agendapunt
Onderwerp
Datum
Aan
Van
Telefoon
E-mailadres

14
Ledenraadpleging
Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017
29 juni 2017
Algemeen bestuur VRGZ
Dagelijks bestuur VRGZ

Memo
Inleiding
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
Brandweerkamer onderhandelt namens de VNG over een aantal specifieke brandweer gerelateerde
arbeidsvoorwaarden.
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: o.a. verhogen van de AOW
leeftijd en het verdwijnen van de levensloopregeling.
De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG houden voor de veiligheidsregio’s een
ledenraadpleging over het Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De ledenraadpleging
loopt tot en met 16 juni a.s.
Het bestuur van de VNG bespreekt vervolgens op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en
besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt . Als de VNG en de vakbonden het akkoord
bekrachtigen, wordt de cao definitief. De invoeringsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2018.

Beoogd effect
Het principeakkoord biedt de medewerkers inkomenszekerheid gedurende de non-actieve periode en
het AOW-gat wordt gerepareerd voor hen die inactief zijn geworden in de periode 2006 tot 2013 en
voor de medewerkers die vanaf 2013 het ingangsmoment van de FLO niet konden of mochten
opschuiven. De reparatie is maatschappelijk uitlegbaar doordat er langer wordt doorgewerkt.

Argumenten
1a. Het akkoord blijft binnen het gegeven mandaat en is in lijn met de vastgestelde kaders v.w.b.
langer doorwerken.

1b. De uitvoering van het principeakkoord is complex. Om de Veiligheidsregio’s in staat te stellen het
akkoord uit te voeren verdient het aanbeveling als Veiligheidsregio’s tezamen hiertoe initiatief
ondernemen. Met name netto afspraken maken voor de toekomst vraagt om een continue proces van
aanpassingen.
1c. De huidige AOW leeftijd is inmiddels door levensverwachtingen al boven de 67 jaar. Dit akkoord
gaat nog uit van AOW leeftijd van 67 jaar.
Financiën
Nee
Bedrag: ongeveer € 500.000 per jaar (28 jaar lang)
Ja
Wijze van dekking: Kosten komen voor rekening van Gemeente Nijmegen.
De FLO-verplichtingen berusten bij de Gemeente Nijmegen, zoals vastgelegd in het
“Ontvlechtingskader regionalisering brandweer”.

