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MEMO 

 Aan het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Haaglanden 
 
 

 
Datum 10 januari 2020 Opsteller  

Onderwerp Affinanciering officieren Telefoon  

Bijlage(n)  E-mail  

  Afdeling HRM, Advies 

  Directie Bedrijfsvoering 

    

Geacht Bestuur, 

Het personeel bij de brandweer, te weten de manschappen, bevelvoerders en officieren, had 

tot 2006 een regeling Functioneel leeftijdsontslag (FLO-regeling). Deze FLO-regeling 

bestond in die tijd naast de algemeen geldende VUT en FPU regelingen voor overige 

ambtenaren.  

De FLO-regeling hield voor manschappen en bevelvoerders in dat zij van 55 jaar tot 65 jaar 

(AOW datum) een uitkering genoten van 70-80% bruto, betaald door de werkgever. Voor 

officieren gold deze uitkering gedurende 5 jaar, van 60 jaar tot 65 jaar. 

 

 

FLO overgangsrecht 2006  

 

In het Onderhandelaarsakkoord CAO sector Gemeenten 2005-2007 van 6 december 2005 

zijn afspraken gemaakt over de hervorming van de toenmalige FLO-regeling per 1 januari 

2006. De FLO-regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die voor 1-1-

2006 in dienst waren bij een gemeentelijk beroepsbrandweerkorps is FLO-overgangsrecht 

2006 afgesproken. Voor alle medewerkers die na 31-12-2005 in dienst zijn gekomen geldt 

deze regeling voor vervroegd uittreden niet. Zij volgen de geldende CAO afspraken.  

  

Voor operationele officieren bestond het FLO-overgangsrecht 2006 uit: 

 Een door de werkgever ingelegd spaarbedrag in de levensloopregeling om 2 jaar 

70% bruto te kunnen opnemen (artikel 9e:11, lid 2 CAR/UWO); 

 Een periode van 3 jaar die de werknemer voor eigen rekening moet overbruggen. 

Uitgangspunt was het opnemen van vervroegd pensioen.   

 

De Officier van Dienst (OvD) was in 2006 nog een gemeentelijke functie. De gemeenten 

hebben de overgangsregeling voor officieren (van dienst) toegepast.   

De Hoofd Officier van Dienst (HOVD) en Commandant van Dienst (CVD) waren in 2005 al 

regionaal georganiseerde functies binnen de toenmalige Hulpverleningsregio Haaglanden 

(HRH). Voor deze officieren werd maatwerk toegepast. Dit betekende dat er een verschil is 

ontstaan qua affinanciering tussen de groepen officieren die voor 1 januari 2006 deze 

functies vervulden. Voor de Officieren van dienst op wie het FLO-overgangsrecht 2006 van 
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toepassing is, is dus gespaard in de levensloopregeling. Voor de HOVD en CVD functies is dit 

niet gebeurd.   

   

 

FLO overgangsrecht 2018 

 

Vanwege het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van de levensloopregeling per 

1-1-2022 is besloten het FLO-overgangsrecht 2006 aan te passen. Dit wordt FLO-

overgangsrecht 2018 genoemd (hoofdstuk 9f CAR/UWO). Net als bij het FLO-overgangsrecht 

2006, wordt bij het FLO-overgangsrecht 2018 uitgegaan van een periode van 3 jaar die de 

werknemer voor eigen rekening moet overbruggen. In het FLO-overgangsrecht 2018 is 

besloten dat de 60-jarigenregeling voor officieren vervalt.  

 

De tekst in het akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel luidt: 

 

De leeftijdsgrens van 60 jaar wordt losgelaten: de medewerker wordt de gelegenheid 

geboden langer door te werken tot de geldende AOW-leeftijd. Het opgebouwde 

levenslooptegoed wordt af gefinancierd, daarmee kan de medewerker een periode van 2 jaar 

non activiteit overbruggen.  

 

Het voorgaande is nader uitgewerkt in artikel 9e:11, vierde lid CAR/UWO. 

 

In 2020 zal landelijk uitvoering gegeven worden aan de affinanciering voor officieren. Dit 

nadat in 2019 eerst de transitie van de levensloopregeling voor manschappen en 

bevelvoerders is geregeld.  

 

 

Voorstel 

 

Voorgesteld wordt om artikel 9e:11, vierde lid CAR/UWO toe te passen op alle op 1 januari 

2020 in dienst zijnde operationele officieren (OvD, HOvD, CvD), die zowel op 31 december 

2005 als 1 januari 2006 een van de vorengenoemde operationele functies vervulden.   

 

Hierdoor wordt het mogelijk om voor de groep operationele officieren (OVD, HOVD, CVD) 

eenzelfde manier van affinanciering toe te passen. Op basis van het aantal dienstjaren (tot 

maximaal 20) kan deze groep aanspraak maken op een afkoopbedrag van maximaal 1,4 

jaarsalaris. Een en ander analoog aan artikel 9e:11, lid 4 CAR/UWO. Dit onder verrekening 

van mogelijk reeds eerder toegekende afkoopbedragen.         

  

Binnen de VRH gaat het om 17 medewerkers waarover in eerdere jaren geen (volledige) 

levensloop is opgebouwd. Aangezien de VRH alleen informatie heeft over de periode 1 

januari 2010 t/m heden, zal per medewerker een dossier worden opgebouwd, waarbij iedere 

medewerker een verklaring omtrent de juistheid ondertekent.    

 

Met dit voorstel is een bedrag gemoeid van ca. € 1,5 mln. Ter financiering van de uitvoering  

bestaat de mogelijkheid  bij de vaststelling van de jaarrekening 2019, een 

bestemmingsreserve te vormen uit het resultaat.   
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Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden; 

 

gelezen het voorstel d.d. 10 januari 2020 inzake de affinanciering van operationele piketten; 

 

gehoord de beraadslagingen in het Algemeen Bestuur d.d. 29 januari 2020;  

 

B E S L U I T: 

 

I. Artikel 9e:11, vierde lid CAR/UWO van overeenkomstige toepassing te verklaren op 

alle op 1 januari 2020 in dienst zijnde operationele officieren bij Veiligheidsregio 

Haaglanden (OvD, HOvD, CvD), die zowel op 31 december 2005 als 1 januari 2006 

een van de vorengenoemde operationele functies vervulden;  

 

 

II. dat de medewerker als bedoeld onder I. van dit besluit aanspraak kan maken op een 

affinancieringsbedrag ter grootte van maximaal 1,4 bruto jaarsalaris (bij twintig 

operationele jaren of meer), analoog aan artikel 9e:11, lid 4 van de CAR/UWO, onder 

verrekening van een eventueel in dit kader reeds eerder toegekend afkoopbedrag. 

 

 

Den Haag, 29 januari 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
J.W. Remkes      E.E. Lieben 
Plv. voorzitter VRH     Secretaris 


