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Voorlichtingsbijeenkomsten uitwerking Reparatie FLO-overgangsrecht

Samenvatting
In deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht van 25 maart jl. Nu de achterbannen van werkgever en vakbonden hebben
ingestemd met het akkoord, zijn partijen gestart met de uitwerking van het akkoord in nieuwe CARUWO artikelen. De aanpaste regeling wordt van kracht per 1 januari 2018, zo nodig met
terugwerkende kracht. Een aantal onderdelen wordt in de loop van 2018 uitgewerkt.
In deze brief zal worden ingegaan op het tijdpad van uitwerking van het akkoord. Tevens zullen
twee voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op 5 respectievelijk 7 december a.s. Tijdens
deze bijeenkomsten zal, naast uitleg over het proces van uitwerking, worden ingegaan op
casuïstiek en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U201700916

PROD

Geacht bestuur,
Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
De Brandweerkamer van de VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en de BVB zijn de
afgelopen periode overgegaan tot definitieve ondertekening van het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht. Met het principeakkoord van 25 maart jl. is door de verschillende achterbannen
ingestemd. Het akkoord is van toepassing op brandweerpersoneel met FLO-overgangsrecht.
Nu het akkoord definitief is, gaan de Brandweerkamer van de VNG en de vakbonden de afspraken
uit het akkoord verwerken in de CAR-UWO. De aanpaste regeling wordt van kracht per 1 januari
2018. Het aantal wijzigingen dat per 1 januari 2018 direct moet worden doorgevoerd is beperkt. Een
aantal onderdelen wordt in de loop van 2018 uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de
levensloopregeling. Partijen hebben hierover procesafspraken gemaakt.
Uitwerking akkoord
In het akkoord is afgesproken dat de nieuwe regeling in werking zal treden per 1 januari 2018, zo
nodig met terugwerkende kracht. Met het zinsgedeelte “..zo nodig met terugwerkende kracht.” is
bedoeld dat, mocht de uitwerking van het akkoord in de CAR-artikelen nog niet per 1 januari 2018
zijn gerealiseerd maar bijvoorbeeld één of enkele maanden later, dat dan de bepalingen met
terugwerkende kracht inwerking treden per 1 januari 2018.
Het is nu nog niet met zekerheid te zeggen of de nieuwe CAR-UWO artikelen daadwerkelijk voor 1
januari 2018 beschikbaar zijn. Niet uit te sluiten is dat de nieuwe CAR-UWO artikelen begin volgend
jaar gereed zijn en dat derhalve deze artikelen met terugwerkende kracht in werking treden.
De transitie naar het FLO-overgangsrecht per 1 januari 2018 vindt plaats op basis van de
transitiescenario’s bedoeld in bijlage II van het akkoord.
Voorlichtingsbijeenkomsten 5 en 7 december
De VNG organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om de uitwerking van het akkoord toe te lichten. In
deze bijeenkomsten zal, naast aandacht voor het proces en het tijdpad, ook aandacht worden
besteed aan casuïstiek waaronder de transitie naar het nieuwe overgangsrecht, AOW-compensatie,
levensloop en FLO-afwijkende leeftijden. Deze voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:



5 december van 10.00 – 12.00, Zwolle
7 december 10.00 – 12.00, Breda

De precieze locaties worden bekend gemaakt aan de deelnemers die zich aanmelden voor de
bijeenkomsten.
Doelgroep
De doelgroep voor de voorlichtingsbijeenkomsten zijn hoofden P&O, adviseurs en strategisch
HR-medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio’s.
Aanmelden
U kunt zich tot 4 december aanmelden voor de bijeenkomsten middels onderstaande
aanmeldbutton:
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Voor vragen kunt u zich richten tot de secretaris van de Brandweerkamer, dhr. Kees Jan Haasnoot.
Email: secr.brandweerkamer@vng.nl

Hoogachtend,
College van Arbeidszaken VNG
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