De ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling ontslaguitkering
vliegers landelijke eenheid (Regeling vliegers) betreft daarnaast
wijzigingen in het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord 20052007. In dat akkoord is een overgangsregeling afgesproken voor
een afgebakende groep van vliegers bij de landelijke eenheid met
betrekking tot vroegpensioen.
De werkgever stelt voor om ambtshalve uitvoering te geven aan de
compensatieregeling uit de Regeling bijzondere ontslaguitkering
politie. Op dit punt wordt dus afgeweken van de uitvoeringsafspraak
, waarin is bepaald dat deze compensatie op aanvraag geschiedt.
Na overleg met uitvoerder APG is gebleken dat gelet op de omvang
van de doelgroep ambtshalve vaststellen en uitbetalen van een
bedrag aan compensatie ineens uitvoeringstechnisch de voorkeur
verdient. Voor betrokkenen betekent dit dat zij geen aanvraag meer
hoeven in te dienen om voor compensatie in aanmerking te komen.
Voor de vliegers van de landelijke eenheid dan wel diegenen die
aanspraak op compensatie hebben op grond van het Besluit
bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie, stelt de werkgever
voor de compensatie op aanvraag te handhaven. Daarmee wordt de
situatie in de sector Rijk gevolgd.
In onderdeel 2.5 van de uitvoeringsafspraak erkennen de partijen de
mogelijkheid dat er nog andere regelingen in beeld kunnen komen
waar aanpassing aan de AOW-gerechtigde leeftijd aan de orde is.
In dit kader is in de concept-AMvB artikel II, onderdeel C een derde
lid toegevoegd aan artikel 49a Besluit bezoldiging politie (Bbp).

Doel van het overleg:
(instemming/advies/

Ter bespreking met het oog op besluitvorming in het CGOP.

besluitvormend/ter info

TEN BEHOEVE VAN HET CENTRAAL GEORGANISEERD OVERLEG POLITIE (CGOP)

5.1.2.e ǌŽĞŬƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ďĞǁĞŐŝŶŐ͕ ǌŽŶĚĞƌ ŚĞƚ ͚Ϭ͕ϴͲĚĞďĂƚ͛ ƚĞ ďĞůĂƐƚĞŶ͕ ŝŶ ĞĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚ ǀĂŶ ŬĞƵǌĞƐ ĚŝĞ ĚĞǌĞ ǀůŝĞŐĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ƌŽŶĚŽŵ ŚĞƚ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬ ŽǀĞƌ ĚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ͘
Ϭ͕ϴ Ͳ ĚŽƐƐŝĞƌ
ǀĞƌŬĞĞƌƚ ŝŶ ĚĞ ǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůŝŶŐ ĚĂƚ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ Ěŝƚ ƉƵŶƚ ʹ KŶƚƐůĂŐƌĞŐĞůŝŶŐ
sůŝĞŐĞƌƐ ʹ ůĂƚĞŶ ǀĂůůĞŶ͘ Ğ ďŽŶĚĞŶ ǌŝĞŶ ŚĞƚ ĂŶĚĞƌƐ͘ 5.1.2.e ĚĞŶŬƚ ĂĂŶ ĂŶĚĞƌĞ
ŽƉƚŝĞƐ͘ 5.1.2.e ǀĞƌǁŝũƐƚ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ŶĂŬŽŵĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĂĂŬƚĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ƌŽŶĚ
ϮϬϬϬ ŽǀĞƌ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ůŽŽƉďĂĂŶ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͘ Ğ ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ ŐƌŽĞƉ ǀĂŶ ŶĞŐĞŶ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŽŶĚĞƌǀŝŶĚĞŶ ŶŽŐ
ƐƚĞĞĚƐ ĚĞ ĨǇƐŝĞŬĞ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽƵĚĞ ŵĂƚĞƌŝĞĞů ĚĞƐƚŝũĚƐ ĞŶ ǀĞƌŬĞƌĞŶ ŝŶ
ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ ǁĂĂƌŝŶ ŚĞƚ ůĂƐƚŝŐ ŝƐ ĞĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ůŽŽƉďĂĂŶ ĂĂŶ ƚĞ ǀĂŶŐĞŶ͘
Ğ sD,W ǀƌĂĂŐƚ Žŵ ĞĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ĞŶ ǀŽůŐĞŶƐ 5.1.2.e ŬĂŶ ĚĞǌĞ ďƵŝƚĞŶ ŚĞƚ
͚Ϭ͕ϴͲĚŽƐƐŝĞƌ͛ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘
5.1.2.e ŚĂĂůƚ ĚĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ĂĂŶ͕ ŶĂ ĚĞ ͚Ϭ͕ϴͲĚŝƐĐƵƐƐŝĞ͛ Ž͘Ă͘ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ĚŝĐŚƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
KtͲŐĂƚ͕ ĞŶ ǀƌĂĂŐƚ ǁĂƚ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ďĞĚŽĞůĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶ Ěŝƚ ĚŽƐƐŝĞƌ ǌŽĞŬĞŶ
ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘
5.1.2.e ͗ ĞǌĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ǌŝũŶ ŶŽŐ ŝŶ ĚŝĞŶƐƚ͘ Ğ KtͲůĞĞĨƚŝũĚ ƐĐŚƵŝĨƚ͘ Ğ Ϭ͕ϴ
ƐƚĂĂƚ ŝŶ ŚĞƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨ ǀĂŶ ͚ŚĞƚ ŽǀĞƌŬŽŵƚ ũĞ͕ ƚĞƌǁŝũů ũĞ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŝŶ ĚŝĞŶƐƚ ďĞŶƚ͛͘ Ğ
ďŽŶĚĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ŶŝĞƚ Ěŝƚ ŐĂƚ ŽƉ ǀŽŽƌŚĂŶĚ ƚĞ ĚŝĐŚƚĞŶ͘ Ğ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŝƐ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŶŝĞƚ
ŚĞƚ ͚Ϭ͕ϴͲĚŽƐƐŝĞƌ͕͛ ŵĂĂƌ ǁŽƌĚƚ ŐĞǌŽĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ƵŝƚƚƌĞĚŝŶŐƐůĞĞĨƚŝũĚ ʹ ĨŝǆĞƌĞŶ ŽƉ ϱϱ ʹ͘
5.1.2.e

ϱϱ ũĂĂƌ

5.1.2.e ǀĞƌŝĨŝĞĞƌƚ ďŝũ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ŽĨ ǀŽŽƌ ǀůŝĞŐĞƌƐ ĚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ǀĂŶ ϱϱ ũĂĂƌ ŶƵ ŶŝĞƚ ĞĞŶ
ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ ŵĂĂƌ ĞĞŶ ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ŝƐ͘ Ăƚ ŬůŽƉƚ͕ ďĞĂĂŵƚ5.1.2.e
,ŽĞ ǌŝĞŶ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ĚĂƚ ǀŽŽƌ ǌŝĐŚ Žŵ ĚĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ǀĂŶ ϱϱ ũĂĂƌ ƚĞ ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ
KtͲŐĂƚ͕ ǀƌĂĂŐƚ 5.1.2.e ͘
ůƐ ĚĞǌĞ sůŝĞŐĞƌƐ ŽƉ ϱϱͲũĂƌŝŐĞ ůĞĞĨƚŝũĚ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ ǀĞƌůĂƚĞŶ͕ ŽŶƚƐƚĂĂƚ ĞĞŶ KtͲŐĂƚ ǀĂŶ
Ϯ ũĂĂƌ͕ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞĐŽŵƉĞŶƐĞĞƌĚ͕ ĂŶƚǁŽŽƌĚƚ 5.1.2.e ͘ Ğ ŝŶƚĞŶƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
ĂĨƐƉƌĂĂŬ ǁĂƐ Žŵ ĚĞ ƵŝƚƚƌĞĚŝŶŐƐůĞĞĨƚŝũĚ ƚĞ ǀĞƌƐĐŚƵŝǀĞŶ͘ ĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ ǀŝŶĚĞŶ Ěŝƚ Žŵ
ĨǇƐŝĞŬĞ ƌĞĚĞŶĞŶ ďĞǌǁĂĂƌůŝũŬ ĞŶ 5.1.2.e ǁŝũƐƚ ŽƉ ŚĞƚ ƌŝƐŝĐŽ ǀĂŶ t/ͲƚƌĂũĞĐƚĞŶ͘ Ğ
ůĞĞĨƚŝũĚ ĨŝǆĞƌĞŶ ŽƉ ϱϱ ũĂĂƌ͕ ŐĞĞŶ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝĞ ǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ͕ ǀĂƚ5.1.2.e ƐĂŵĞŶ͘
5.1.2.e

ǀŝŶĚƚ ŚĞƚ ĐŽŵƉůĞǆ͕ ŬĂŶ ĚĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐ ŶŝĞƚ ŽǀĞƌǌŝĞŶ͕ ŚĞĞĨƚ ďĞŚŽĞĨƚĞ Žŵ ŚĞƚ
ďĞƚŽŽŐ ǀĂŶ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ Ƶŝƚ ƚĞ ǌŽĞŬĞŶ ǀŝĂ ĚĞ ŽƵĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ǁŝů Ğƌ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚĞ
'KW ŽƉ ƚĞƌƵŐŬŽŵĞŶ͘ ,Ğƚ ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂĨƐƉƌĂĂŬ ŬĂŶ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŶŝĞƚ
ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞŚŽƵĚĞŶ͕ ĂůĚƵƐ 5.1.2.e ͕ ĞŶ ƐƚĞůƚ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ ǀƌĂĂŐƉƵŶƚ ĂĂŶ ĚĞ ŽƌĚĞ ĞŶ
ǀƌĂĂŐƚ 5.1.2.e Ěŝƚ ƉƵŶƚ ŝŶ ƚĞ ůĞŝĚĞŶ͘
>ĞǀĞŶƐůŽŽƉ ĞŶ <ĞƵǌĞƉĞŶƐŝŽĞŶ

5.1.2.e ŵĂƌŬĞĞƌƚ ĚĞ ŐƌŽĞƉ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŵĞƚ ͚>ĞǀĞŶƐůŽŽƉ ĞŶ <ĞƵǌĞƉĞŶƐŝŽĞŶ͛͘ Ğ
hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂĨƐƉƌĂĂŬ ŐĂĂƚ ŽǀĞƌ ƐĞĐƚŽƌĂůĞ ƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ͘ tĂĂƌ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ŽƉ ĚŽĞůĞŶ ǌŝũŶ
ďŽǀĞŶƐĞĐƚŽƌĂůĞ ƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ͕ ǁĂĂƌŽǀĞƌ ĚĞ WĞŶƐŝŽĞŶŬĂŵĞƌ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŵĂĂŬƚĞŶ͘ KǀĞƌ
Ěŝƚ ǀƌĂĂŐƉƵŶƚ ŬƵŶŶĞŶ ƉĂƌƚŝũĞŶ ŝŶ ŚĞƚ 'KW ŐĞĞŶ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŵĂŬĞŶ͕ ŵĞĞŶƚ 5.1.2.e

ĐŐŽƉ͘ǀƐů͘ϭϯϬͲ ϭϭ

Ğ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ǁŝů Ěŝƚ ŽŽŬ ŶŝĞƚ͕ ǁĂŶƚ ŚĞƚ ǌŽƵ ƌĂĂƌ ǌŝũŶ ĂůƐ ŝŶ ĚĞ ^ĞĐƚŽƌ WŽůŝƚŝĞ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚϭϭ͕ ĂůĚƵƐ 5.1.2.e ͘
Ğ ďŽŶĚĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ĞĞŶ ƐĐŚŽƌƐŝŶŐ͘
^,KZ^/E'
5.1.2.e

ŐĞĞĨƚ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ŚĞƚ ǁŽŽƌĚ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ƐĐŚŽƌƐŝŶŐ͕ ǌĞŐƚ 5.1.2.e ͕ ǌŝũŶ ĚĞ
ďŽŶĚĞŶ ƚŽƚ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝĞ ŐĞŬŽŵĞŶ ĚĂƚ ŽƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝĞŬ Ğƌ ŐĞĞŶ ƌĞĚĞŶĞŶ
ǌŝũŶ ĚĞǌĞ ŐƌŽĞƉ ĚĞĞů Ƶŝƚ ƚĞ ůĂƚĞŶ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ Ϭ͕ϴ͘
Ğ ďŽŶĚĞŶ ŽŶĚĞƌŬĞŶŶĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ƌĞĚĞŶĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ŝƐ ŝŶ Ěŝƚ
ǀĞƌďĂŶĚ ĞŶ ĚĞǌĞ ŵĂĂŬƚ ĚĂĂƌŽŵ ŐĞĞŶ ŽŶĚĞƌĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŬŬĞƚ͕ ĂůĚƵƐ 5.1.2.e
Ğ ďŽŶĚĞŶ ŵĞƌŬĞŶ ŽƉ ĚĂƚ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ďĞƐƚĂĂƚ ĚĂƚ ĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĞǀĞŶ ǌƵůůĞŶ ǌŽĞŬĞŶ Žŵ ŚƵŶ ǌĂŬĞŶ ǀŽŽƌ ĞůŬĂĂƌ ƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ͕ ŵĞůĚƚ 5.1.2.e
ƌ ŝƐ ŶŽŐ ĚĞ ǀƌĂĂŐ͕ ǀĞƌǀŽůŐƚ 5.1.2.e ŽǀĞƌ ŚĞƚ ƉƌŽĐĞƐŵĂƚŝŐ ĂĨŚĂŶĚĞůĞŶ ǀĂŶ ĚĞǌĞ
ŬǁĞƐƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ sůŝĞŐĞƌƐ͘ 5.1.2.e ǌŽĞŬƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŽƉƚŝĞƐ ŝŶ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝĞŬ Ƶŝƚ Žŵ ŚĞƚ
ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ŽƉ ĞĞŶ ŽƌĚĞŶƚĞůŝũŬĞ ǁŝũǌĞ ƚĞ ƌĞŐĞůĞŶ͘ Ğ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ŬŽŵƚ
ŚŝĞƌŽƉ ƚĞƌƵŐ ŝŶ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚ 'KWϭϮ͘

5.1.2.e

ĐŽŶĐůƵĚĞĞƌƚ ĚĂƚ ƉĂƌƚŝũĞŶ ĚĞ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂĨƐƉƌĂĂŬ ^ĞĐƚŽƌ WŽůŝƚŝĞ ǀĂŶ ϱ ũƵŶŝ ϮϬϭϱ
ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ Žŵ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ǀŝĂ ĚĞ ŐĞģŝŐĞŶĚĞ ƌŽƵƚĞ ĚŽŽƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞůĞŝĚĞŶ͕ ǌŽĚĂƚ
ĚĞ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂĨƐƉƌĂĂŬ ŽŵƐƚƌĞĞŬƐ ŵĂĂƌƚ ϮϬϭϲ ŝŶ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌĂĐŚƚϭϯ͘
5.1.2.e
ƐůƵŝƚ Ěŝƚ ĂŐĞŶĚĂ ƉƵŶƚ ĂĨ͘

ϭϭ͘

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte verzoek

ϭϭ

Ğ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ƐƚĞůƚ ǀĂƐƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ǀƌĂĂŐƉƵŶƚ ǀĂŶ ĚĞ ďŽŶĚĞŶ ŽǀĞƌ ͚>ĞǀĞŶƐůŽŽƉ ĞŶ <ĞƵǌĞƉĞŶƐŝŽĞŶ͛ ŶŝĞƚ ŝŶ
ŚĞƚ 'KW ŽƉŐĞůŽƐƚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ ŚĞƚ ďŽǀĞŶƐĞĐƚŽƌĂůĞ͕
ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ͕ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ŐĞĞŶ ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ ƉĞƌ ƐĞĐƚŽƌ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ͘

ϭϮ

tĞƌŬŐĞǀĞƌ ůĞǀĞƌƚ ĞĞŶ ǀŽŽƌƐƚĞů ǀŽŽƌ ĚĞ ĂĨŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŬǁĞƐƚŝĞ sůŝĞŐĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ >ĂŶĚĞůŝũŬĞ ĞŶŚĞŝĚ
Žŵ ƚĞ ďĞƐƉƌĞŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ 'KW Ě͘Ě͘ ϭϰ ũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϭϲ͘

ϭϯ

WĂƌƚŝũĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ĚĞ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐĂĨƐƉƌĂĂŬ ^ĞĐƚŽƌ WŽůŝƚŝĞ Ě͘Ě͘ ϱ ũƵŶŝ ϮϬϭϱ ǀĂƐƚ ŵĞƚ ĞĞŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĚĞǌĞ ŽŵƐƚƌĞĞŬƐ ŵĂĂƌƚ ϮϬϭϲ ŝŶ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ
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Uitwerking concept voorstel werkgever
Vliegers van de Landelijke Eenheid, Afdeling Luchtvaart dienen, net
als andere vliegers, in het bezit te zijn van een medische verklaring.
De geldigheid hiervan is (tot de leeftijd van 60 jaar) 12 maanden. Dit
betekent dat de vliegers om de 12 maanden medisch gekeurd
moeten worden.
Wanneer de grensleeftijd van 55 jaar bereikt wordt, wordt in het
kader van de jaarlijkse cyclus van medische keuringen, (opnieuw)
bepaald of de vlieger nog medisch geschikt is om de functie uit te
oefenen na het 55‐ste levensjaar. Er zijn drie situaties mogelijk:
1. De keuring pakt positief uit. In dat geval blijft de vlieger zijn
functie uitoefenen. Zijn ook daaropvolgende medische keuringen
positief, dan werkte de vlieger door tot aan de AOW‐gerechtigde
leeftijd minus 10 jaar en kan hij aansluitend gebruik maken van
de Regeling. Bij een afkeuring voor de functie van vlieger na het
bereiken van de leeftijd van 55 jaar, maar voorafgaand aan de
AOW‐gerechtigde leeftijd minus 10 jaar, is wat is omschreven
onder 2 of 3 van toepassing.
2. De keuring pakt negatief uit, maar de medewerker is wel medisch
geschikt andere werkzaamheden te verrichten. Er is dan sprake
van ongeschiktheid voor de functie van vlieger. In dat geval biedt
de werkgever de vlieger andere, passende werkzaamheden aan.
Als de ongeschiktheid voor de functie van vlieger een duidelijk
aanwijsbaar verband heeft met het gedurende een lange periode
vliegen met het oude type helikopter, behoudt de medewerker
bij het volledig verrichten van andere werkzaamheden het
inkomen (salaris en de toelagen3) dat hij zou hebben genoten als
hij de functie van vlieger was blijven uitoefenen. In dat geval kan
de medewerker bij het bereiken van de AOW‐gerechtige leeftijd
minus 10 jaar aanspraak maken op een ontslaguitkering op grond
van de Regeling.
3. De medewerker wordt op of na de leeftijd van 55 jaar ziek
waardoor hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor het
verrichten van werk. Als de arbeidsongeschiktheid een duidelijk
aanwijsbaar verband heeft met het gedurende een lange periode
vliegen met het oude type helikopter, blijft de medewerker
uitzicht houden op een ontslaguitkering op grond van de Regeling
bij het bereiken van de AOW‐gerechtigde leeftijd minus 10 jaar.

3

NB: Substantieel onderdeel van de toelagen vormt de vliegtoelage. De ontwerpregeling vliegtoelagen vliegers

landelijke eenheid is echter nog niet in het GOP besproken en akkoord bevonden en derhalve nog niet officieel.
Op basis van een voorstel van de korpsbeheerder wordt sinds 2008 de regeling al wel in de praktijk toegepast.
Het voorstel omvat tevens een afbouwregeling ingeval de vlieger zijn of haar vliegbevoegdheid tijdelijk of blijvend
verliest en waarbij dat verlies niet te wijten is aan grove schuld of nalatigheid. Het GOP heeft met het voorstel op
2-10-2008 ingestemd.
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De ontslaguitkering wordt gebaseerd op het inkomen (salaris en
toelagen) dat de medewerker zou hebben genoten als hij op het
moment van de voor hem geldende instroomleeftijd nog als
vlieger werkzaam was geweest. Tot het moment dat de
medewerker gebruik gaat maken van de Regeling is de reguliere
rechtspositie bij ziekte van toepassing.
Informele reactie5.1.2.e via e‐mails van 14 en 26 januari 2016,
mede namens de andere vakorganisaties op het concept voorstel.
Alvast vooraf: deze kleine groep gaat er vanuit dat ze net zo
behandeld worden als de grote groep vliegers voor hen:
en dat is uitstromen. De opvatting is uitstroom met 55 jaar de leeftijd
die hen in 2007 is voorgehouden als een blijvende uittreedregeling.
Daar is van onze kant nog veel “zendingswerk en uitleg” voor nodig. Ik
ben achter een VGW zaak aan over de de huidige belasting op de nek
van de Night vision goggles (van ruim 2 kilo). Ik kan mij niet
voorstellen dat dit weer een gezondheidsrisico met zich meebrengt
maar daar wordt wel naar verwezen.
1. De uitwerking van een maatwerkoplossing (los van de opvatting
dat 55 jaar de basis zou moeten zijn), is niet onlogisch uitgewerkt.
M.i. zal over dit concept maatwerkoplossing een afstemming met
de vliegers moeten plaatsvinden.
2. Daarnaast, zie ik het lijstje met de geboortedata van
betrokkenen, dan kan het toch niet zo zijn dat degenen die bijv. in
1961 zijn geboren, en die in 2016 naar verwachting op 55 jarige
leeftijd hun FLO zouden kunnen ingaan, nu 2 jaar langer moeten
werken. Zo de termijn zou moeten opschuiven, dan zou dat gelijk
aan AOW in 2016 met 3 maanden later moeten zijn (en niet 2
jaar).
3. Daarnaast: het betreft geen 9, maar 10 vliegers. Degene met
geboortedatum 5.1.2.e , is vanaf 5.1.2.e als vlieger aangesteld
en valt dus ook tot de doelgroep 5.1.2.e is hij 55 jaar).
4. Pijnlijk wordt nu ook dat een vlieger geboortedatum 5.1.2.e
5.1.2.e
niet weet tot welke datum hij moet doorvliegen nu hij sinds
5.1.2.e
als vlieger is aangesteld (het mogelijk nieuwe verlofsysteem,
zal hierin niet of nauwelijks een rol kunnen spelen)
5. We hebben ook een voorstel gedaan als bonden, vasthouden aan
55 jaar voor deze kleine groep zonder compensatie AOW, iemand
met ABP‐Keuzepensioen heeft ook geen compensatie. Wordt hier
nog op ingegaan?
Doel van het overleg:

Ter informele bespreking in het TCGOP

(instemming/advies/
besluitvormend/ter info
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TCGOP 11 februari 2016
Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek
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Vliegers LE 5.1.2.e

en 5.1.2.e

N.a.v. CGOP 3 december jl., informele ronde 5.1.2.e en 5.1.2.e via 5.1.2.e
Doel: doorgeleiden aan CGOP maart 2016.
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Schriftelijke behandeling in TCGOP
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Onderwerp:
Samenvatting/
toelichting:

Gewijzigd concept voorstel voor maatwerk voor 9 vliegers in het
kader van de Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke Eenheid
Kernpunten
 Op 11-2-2016 is in het TCGOP gesproken over het
conceptvoorstel van de werkgever voor het bieden van maatwerk
aan 9 van de 12 vliegers die gedurende 10 jaar of meer met het
oude type helikopter hebben gevlogen (CGOP ink 1620). Tijdens
de behandeling van het voorgestelde maatwerk hebben de
vakorganisaties aandacht gevraagd voor de vliegers die op het
verwachte moment van publicatie van de gewijzigde regelgeving
dicht tegen de leeftijd van 55 jaar aanzitten. Bonden opperden
het voorstel de instroomleeftijd voor de Regeling ontslaguitkering
vliegers LE de AOW-leeftijd te nemen die geldt in het jaar waarop
betrokkene 55 jaar wordt minus 10 jaar. Hierdoor wordt de
verhoging minder abrupt maar geleidelijk toegepast. In de
oorspronkelijke afspraak (Uitvoeringsafspraak 5 juni 2015 en
vastgestelde regeling CGOP 3 december 2015) is uitgegaan van
een verhoging ineens van de instroomleeftijd naar 57 jaar.
 In het TCGOP van 11-2-2016 heeft de werkgever toegezegd zich
te beraden op het voorstel om de verhoging meer geleidelijk toe
te passen. Aandachtspunten voor de werkgever zijn welke
mogelijke consequenties de voorgestelde overgangsregeling
heeft op het lopende wetgevingstraject en op het risico om in
rechtsprocedures in het ongelijk te worden gesteld wegens het
maken van een verboden onderscheid binnen dezelfde groep.
 Dit format bevat een nader uitgewerkt voorstel.
Hernieuwd voorstel van de werkgever
 De werkgever stelt, naast het eerder voorgestelde maatwerk, op
grond van redelijkheid het volgende voor: de geleidelijke
overgang naar de nieuwe instroomleeftijd wordt betrokken op de
totale groep van vliegers die vóór 2021, het jaar waarin de AOWleeftijd 67 jaar wordt – 55 jaar worden. Voor iedere betrokkene
uit deze groep geldt dan dat, indien betrokkene hierom verzoekt,
de instroomleeftijd in de Regeling wordt gebaseerd op de AOWgerechtigde leeftijd in het jaar waarin betrokkene 55 jaar wordt,
minus 10 jaar. E.e.a. is uitgewerkt in de in de bijlage bij het
voorstel voor maatwerk opgenomen tabel. Voor in totaal 5
vliegers (in rood aangegeven in de bijlage) gaat dan een
geleidelijke overgang gelden. De gewijzigde instroomleeftijd is
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Doel van het overleg:

voor hen weergegeven in kolom IV. Voor de overige 7 vliegers
betekent het een instroomleeftijd van ten minste 57 jaar.
De werkgever zal de conceptregelgeving die nu in het
wetgevingstraject zit niet aanpassen naar aanleiding van een
eventuele afspraak met de vakorganisaties over de geleidelijke
verhoging van de instroomleeftijd voor voornoemde groep. Met
de betrokken 5 vliegers sluit de werkgever een
vaststellingsovereenkomst, indien zij eerder dan de voor hen
geldende AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar van de
ontslaguitkering gebruik willen maken. Vanaf het moment dat zij
in de Regeling instromen krijgen zij 10 jaar recht op de
ontslaguitkering. In de vaststellingsovereenkomst wordt
opgenomen dat betrokkenen zich ervan bewust zijn dat na afloop
van de ontslaguitkering na 10 jaar sprake zal zijn van een AOWgat en dat zij ermee akkoord gaan dat dit voor hun eigen rekening
komt. Hieraan voorafgaand zal de werkgever met de betrokken
vlieger in gesprek worden gegaan. In dat gesprek wordt de vlieger
erop gewezen dat betrokkene uiteraard door de werkgever in de
gelegenheid wordt gesteld om door te werken tot 10 jaar
voorafgaand aan de voor hen geldende AOW-gerechtigde leeftijd.
Zo wordt goed duidelijk dat het om een eigen keuze gaat.
De conceptregelgeving die in het GOP van 3-12-2015 is
vastgesteld, hoeft niet te worden aangepast.

Ter instemming in het TCGOP en doorgeleiding naar het CGOP

(instemming/advies/
besluitvormend/ter info
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Bijlage bij het format
Maatwerk 9 vliegers (periode 55 jaar tot uitstroomleeftijd)
Vliegers van de Landelijke Eenheid, Afdeling Luchtvaart dienen, net als andere vliegers,
in het bezit te zijn van een medische verklaring. De geldigheid hiervan is (tot de leeftijd
van 60 jaar) 12 maanden. Dit betekent dat de vliegers om de 12 maanden medisch
gekeurd moeten worden.
Wanneer de grensleeftijd van 55 jaar bereikt wordt, wordt in het kader van de jaarlijkse
cyclus van medische keuringen, (opnieuw) bepaald of de vlieger nog medisch geschikt is
om de functie uit te oefenen na het 55-ste levensjaar. Er zijn drie situaties mogelijk:
1. De keuring pakt positief uit. In dat geval blijft de vlieger zijn functie uitoefenen. Zijn
ook daaropvolgende medische keuringen positief, dan werkte de vlieger door tot aan
de AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar en kan hij aansluitend gebruik maken van
de Regeling. Bij een afkeuring voor de functie van vlieger na het bereiken van de
leeftijd van 55 jaar, maar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd minus 10
jaar, is wat is omschreven onder 2 of 3 van toepassing.
2. De keuring pakt negatief uit, maar de medewerker is wel medisch geschikt andere
werkzaamheden te verrichten. Er is dan sprake van ongeschiktheid voor de functie
van vlieger. In dat geval biedt de werkgever de vlieger andere, passende
werkzaamheden aan. Als de ongeschiktheid voor de functie van vlieger een duidelijk
aanwijsbaar verband heeft met het gedurende een lange periode vliegen met het
oude type helikopter, behoudt de medewerker bij het volledig verrichten van andere
werkzaamheden het inkomen (salaris en de toelagen1) dat hij zou hebben genoten
als hij de functie van vlieger was blijven uitoefenen. In dat geval kan de
medewerker bij het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd minus 10 jaar aanspraak
maken op een ontslaguitkering op grond van de Regeling.
3. De medewerker wordt op of na de leeftijd van 55 jaar ziek waardoor hij geheel of
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor het verrichten van werk. Als de
arbeidsongeschiktheid een duidelijk aanwijsbaar verband heeft met het gedurende
een lange periode vliegen met het oude type helikopter, blijft de medewerker uitzicht
houden op een ontslaguitkering op grond van de Regeling bij het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar. De ontslaguitkering wordt gebaseerd op het
inkomen (salaris en toelagen) dat de medewerker zou hebben genoten als hij op het
moment van de voor hem geldende instroomleeftijd nog als vlieger werkzaam was
geweest. Tot het moment dat de medewerker gebruik gaat maken van de Regeling is
de reguliere rechtspositie bij ziekte van toepassing.

1

NB: Substantieel onderdeel van de toelagen vormt de vliegtoelage. De ontwerpregeling vliegtoelagen vliegers

landelijke eenheid is echter nog niet in het GOP besproken en akkoord bevonden en derhalve nog niet officieel.
Op basis van een voorstel van de korpsbeheerder wordt sinds 2008 de regeling al wel in de praktijk toegepast.
Het voorstel omvat tevens een afbouwregeling ingeval de vlieger zijn of haar vliegbevoegdheid tijdelijk of blijvend
verliest en waarbij dat verlies niet te wijten is aan grove schuld of nalatigheid. Het GOP heeft met het voorstel op
2-10-2008 ingestemd.
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19 mei 2016
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Samenvatting/
toelichting:

Maatwerk voor de vliegers Landelijke Eenheid in het kader
van de Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke Eenheid
Aanleiding
In de Uitvoeringsafspraak van 5 juni 2015 is afgesproken dat
in de Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke Eenheid
(hierna: Regeling) de leeftijd van 65 jaar, als einddatum van
de ontslaguitkering, wordt gewijzigd naar de voor betrokkene
geldende AOW-gerechtigde leeftijd. Daarbij wijzigt de
instroomleeftijd in de Regeling van 55 jaar naar 10 jaar
voorafgaand aan de voor de betrokkene geldende AOWgerechtigde leeftijd. Uitgaande een AOW-gerechtigde leeftijd
van 67 jaar in 2021 betekent dit voor alle 11 vliegers, die
nog uitzicht op de Regeling hebben, dat de instroomleeftijd
van 55 jaar naar (op dit moment) 57 jaar gaat.
In het CGOP van 3 december 2015 is door de vakorganisaties
aandacht gevraagd voor 9 vliegers die in het verleden
gedurende 10 jaar of meer met het oude type helikopter
hebben gevlogen, wat lichamelijk zwaarder belastend was
dan het nieuwe type helikopter1. De verhoogde
instroomleeftijd in de Regeling kan betekenen dat
medewerkers uit deze groep een groter risico hebben na hun
55ste op medische gronden afgekeurd te worden; voor de
functie van vlieger of in het kader van de WIA. Als dit
gebeurt, raken de betrokken vliegers hun uitzicht op de
Regeling kwijt.
Om aan de zorg van de bonden tegemoet te komen, heeft de
werkgever een voorstel gedaan om medewerkers uit
voornoemde groep maatwerk te bieden, als zij op of na de
leeftijd van 55 jaar medisch niet meer in staat zijn de functie
van vlieger uit te oefenen.
Op 11 februari 2016 en op 17 maart 2016 is het
maatwerkvoorstel in het TGOP gesproken. Het voorstel ziet
op 9 van de 11 vliegers, die nog uitzicht op de Regeling
hebben en staat onder ‘eerste maatwerkvoorstel werkgever’.
Bij de behandeling van het eerste maatwerkvoorstel is er
door de vakorganisaties op gewezen dat een onbedoeld effect
van de Uitvoeringsafspraak is dat sommige vliegers die
hadden verwacht in 2016 gebruik te kunnen maken van de

1

Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 is in 2008 vervangen door Eurocopter EC135
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Regeling opeens geconfronteerd werden met een verhoging
van de instroomleeftijd met 2 jaar. Dit terwijl de AOWgerechtigde leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd tot, op dit
moment, 67 jaar in 2021. De werkgever is gevraagd te
bezien of voor degenen die kort na de verwachte
inwerkingtreding van de nieuwe regelingeving 55 jaar
worden, ook een stapsgewijze verhoging van de
instroomleeftijd mogelijk is.
Na het formuleren van een tweede maatwerkvoorstel voor
een stapsgewijze verhoging van de instroomleeftijd werd de
werkgever gewezen op een brief van 30 oktober 2007. Hierin
wordt aan de vliegers meegedeeld dat zij onder het in 2006
afgesproken overgangsrecht vallen. De werkgever heeft over
de brief advies gevraagd aan de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken (DWJZ) van het ministerie van VenJ. Naar
aanleiding van dit advies heeft de werkgever een nieuw
tweede maatwerkvoorstel geformuleerd.
Op dit moment liggen de volgende 2 maatwerkvoorstellen
voor:
1. Eerste maatwerkvoorstel werkgever
Wanneer een vlieger uit de groep van 9 vliegers die 10 jaar
of langer in het oude type helikopter heeft gevlogen de
leeftijd van 55 jaar bereikt, wordt in het kader van de
jaarlijkse cyclus van medische keuringen, bepaald of de
vlieger nog medisch geschikt is om de functie na zijn 55-ste
uit te oefenen. Er zijn drie situaties mogelijk:

2



De keuring pakt positief uit. In dat geval blijft de vlieger
zijn functie uitoefenen. Zijn ook daaropvolgende medische
keuringen positief, dan werkt de vlieger door tot aan de
AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar en kan hij
aansluitend gebruik maken van de Regeling. Bij een
afkeuring voor de functie van vlieger na het bereiken van
de leeftijd van 55 jaar, maar voorafgaand aan de AOWgerechtigde leeftijd minus 10 jaar, is wat is omschreven
onder 2 of 3 van toepassing.



De keuring pakt negatief uit, maar de medewerker is wel
medisch geschikt andere werkzaamheden te verrichten.
Er is dan sprake van ongeschiktheid voor de functie van
vlieger. In dat geval biedt de werkgever de vlieger
andere, passende werkzaamheden aan. Als er een redelijk
vermoeden is dat de ongeschiktheid voor de functie van
vlieger verband houdt met het gedurende een lange
periode vliegen met het oude type helikopter, behoudt de
medewerker bij het volledig verrichten van andere
werkzaamheden het inkomen (salaris en de toelagen2)

NB: Substantieel onderdeel van de toelagen vormt de vliegtoelage. De ontwerpregeling vliegtoelagen vliegers

landelijke eenheid is echter nog niet in het GOP besproken en akkoord bevonden en derhalve nog niet officieel.
Op basis van een voorstel van de korpsbeheerder wordt sinds 2008 de regeling al wel in de praktijk toegepast.
Het voorstel omvat tevens een afbouwregeling ingeval de vlieger zijn of haar vliegbevoegdheid tijdelijk of
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dat hij zou hebben genoten als hij de functie van vlieger
was blijven uitoefenen. In dat geval kan de medewerker
bij het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd minus 10
jaar aanspraak maken op een ontslaguitkering op grond
van de Regeling.


De medewerker wordt op of na de leeftijd van 55 jaar ziek
waardoor hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is
voor het verrichten van werk. Als er een redelijk
vermoeden is dat de ongeschiktheid voor de functie van
vlieger verband houdt met het gedurende een lange
periode vliegen met het oude type helikopter, blijft de
medewerker uitzicht houden op een ontslaguitkering op
grond van de Regeling bij het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd minus 10 jaar. De ontslaguitkering
wordt gebaseerd op het inkomen (salaris en toelagen) dat
de medewerker zou hebben genoten als hij op het
moment van de voor hem geldende instroomleeftijd nog
als vlieger werkzaam was geweest. Tot het moment dat
de medewerker gebruik gaat maken van de Regeling is de
reguliere rechtspositie bij ziekte van toepassing.

2. Tweede maatwerkvoorstel werkgever
De werkgever stelt, naast het eerste maatwerkvoorstel, voor
dat alle 11 vliegers vanaf het bereiken van de leeftijd van 55
jaar desgewenst gebruik kunnen maken van de Regeling.
Hierbij geldt dat de maximale duur van de ontslaguitkering
10 jaar bedraagt als de instroomleeftijd meer dan 10 jaar
voor de voor betrokkene geldende AOW-gerechtigde leeftijd
ligt. Het AOW-gat dat na afloop van de ontslaguitkering
bestaat, komt in dat geval voor rekening van betrokkene.
Dit nieuwe ‘tweede maatwerkvoorstel’ vervangt het eerdere
voorstel over de stapsgewijze verhoging van de
instroomleeftijd dat in het TGOP van 17 maart 2016 is
besproken.
Met een vlieger die ervoor kiest eerder dan de voor hem
geldende instroomleeftijd gebruik te maken van de Regeling
sluit de werkgever een vaststellingsovereenkomst waarin
wordt opgenomen dat de duur van de ontslaguitkering
maximaal 10 jaar bedraagt. In de vaststellingsovereenkomst
wordt verder opgenomen dat betrokkene zich ervan bewust is
dat na afloop van de ontslaguitkering, na 10 jaar, sprake zal
zijn van een AOW-gat en dat hij ermee akkoord gaat dat dit
voor eigen rekening komt. Zo wordt duidelijk dat het om een
eigen keuze gaat.
De regelgeving die in het CGOP van 3 december 2015 is
vastgesteld, wordt niet aangepast.

blijvend verliest en waarbij dat verlies niet te wijten is aan grove schuld of nalatigheid. Het GOP heeft met het
voorstel op 2-10-2008 ingestemd.
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Bij de behandeling van het eerste maatwerkvoorstel is er
door de vakorganisaties op gewezen dat een onbedoeld effect
van de Uitvoeringsafspraak is dat sommige vliegers die
hadden verwacht in 2016 gebruik te kunnen maken van de
Regeling opeens geconfronteerd werden met een verhoging
van de instroomleeftijd met 2 jaar. Dit terwijl de AOWgerechtigde leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd tot, op dit
moment, 67 jaar in 2021. De werkgever is gevraagd te
bezien of voor degenen die kort na de verwachte
inwerkingtreding van de nieuwe regelingeving 55 jaar
worden, ook een stapsgewijze verhoging van de
instroomleeftijd mogelijk is.
Na het formuleren van een tweede maatwerkvoorstel voor
een stapsgewijze verhoging van de instroomleeftijd werd de
werkgever gewezen op een brief van 30 oktober 2007. Hierin
wordt aan de vliegers meegedeeld dat zij onder het in 2006
afgesproken overgangsrecht vallen. De werkgever heeft over
de brief nader juridisch advies gevraagd. Naar aanleiding van
dit advies heeft de werkgever een nieuw tweede
maatwerkvoorstel geformuleerd.

1. Eerste maatwerkvoorstel werkgever
Wanneer een vlieger uit de groep van 9 vliegers die 10 jaar
of langer in het oude type helikopter heeft gevlogen de
leeftijd van 55 jaar bereikt, wordt in het kader van de
jaarlijkse cyclus van medische keuringen, bepaald of de
vlieger nog medisch geschikt is om de functie na zijn 55-ste
uit te oefenen. Er zijn drie situaties mogelijk:


De keuring pakt positief uit. In dat geval blijft de vlieger
zijn functie uitoefenen. Zijn ook daaropvolgende medische
keuringen positief, dan werkt de vlieger door tot aan de
AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar en kan hij
aansluitend gebruik maken van de Regeling. Bij een
afkeuring voor de functie van vlieger na het bereiken van
de leeftijd van 55 jaar, maar voorafgaand aan de AOWgerechtigde leeftijd minus 10 jaar, is wat is omschreven
onder 2 of 3 van toepassing.



De keuring pakt negatief uit, maar de medewerker is wel
medisch geschikt andere werkzaamheden te verrichten.
Er is dan sprake van ongeschiktheid voor de functie van
vlieger. In dat geval biedt de werkgever de vlieger
andere, passende werkzaamheden aan.
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Als er een redelijk vermoeden is dat de ongeschiktheid
voor de functie van vlieger verband houdt met het
gedurende een lange periode vliegen met het oude type
helikopter, behoudt de medewerker bij het volledig
verrichten van andere werkzaamheden het inkomen
(salaris en de toelagen2) dat hij zou hebben genoten als
hij de functie van vlieger was blijven uitoefenen. In dat
geval kan de medewerker bij het bereiken van de AOWgerechtige leeftijd minus 10 jaar aanspraak maken op een
ontslaguitkering op grond van de Regeling.



De medewerker wordt op of na de leeftijd van 55 jaar ziek
waardoor hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is
voor het verrichten van werk. Als er een redelijk
vermoeden is dat de ongeschiktheid voor de functie van
vlieger verband houdt met het gedurende een lange
periode vliegen met het oude type helikopter, blijft de
medewerker uitzicht houden op een ontslaguitkering op
grond van de Regeling bij het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd minus 10 jaar. De ontslaguitkering
wordt gebaseerd op het inkomen (salaris en toelagen) dat
de medewerker zou hebben genoten als hij op het
moment van de voor hem geldende instroomleeftijd nog
als vlieger werkzaam was geweest. Tot het moment dat
de medewerker gebruik gaat maken van de Regeling is de
reguliere rechtspositie bij ziekte van toepassing.

2. Tweede maatwerkvoorstel werkgever
De werkgever stelt, naast het eerste maatwerkvoorstel, voor
dat alle 11 vliegers vanaf het bereiken van de leeftijd van 55
jaar desgewenst gebruik kunnen maken van de Regeling.
Hierbij geldt dat de maximale duur van de ontslaguitkering
10 jaar bedraagt als de instroomleeftijd meer dan 10 jaar
voor de voor betrokkene geldende AOW-gerechtigde leeftijd
ligt. Het AOW-gat dat na afloop van de ontslaguitkering
bestaat, komt in dat geval voor rekening van betrokkene.
Dit nieuwe ‘tweede maatwerkvoorstel’ vervangt het eerdere
voorstel over de stapsgewijze verhoging van de
instroomleeftijd dat in het TGOP van 25 februari 2016 is
besproken.

2

NB: Substantieel onderdeel van de toelagen vormt de vliegtoelage. De ontwerpregeling vliegtoelagen vliegers

landelijke eenheid is echter nog niet in het GOP besproken en akkoord bevonden en derhalve nog niet officieel.
Op basis van een voorstel van de korpsbeheerder wordt sinds 2008 de regeling al wel in de praktijk toegepast.
Het voorstel omvat tevens een afbouwregeling ingeval de vlieger zijn of haar vliegbevoegdheid tijdelijk of
blijvend verliest en waarbij dat verlies niet te wijten is aan grove schuld of nalatigheid. Het GOP heeft met het
voorstel op 2-10-2008 ingestemd.
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Met een vlieger die ervoor kiest eerder dan de voor hem
geldende instroomleeftijd gebruik te maken van de Regeling
sluit de werkgever een vaststellingsovereenkomst waarin
wordt opgenomen dat de duur van de ontslaguitkering
maximaal 10 jaar bedraagt.
In de vaststellingsovereenkomst wordt verder opgenomen
dat betrokkene zich ervan bewust is dat na afloop van de
ontslaguitkering, na 10 jaar, sprake zal zijn van een AOW-gat
en dat hij ermee akkoord gaat dat dit voor eigen rekening
komt. Zo wordt duidelijk dat het om een eigen keuze gaat.
De regelgeving die in het CGOP van 3 december 2015 is
vastgesteld, wordt niet aangepast.

Historie:

TCGOP 11 februari 2016
TCGOP 25 februari 2016
TCGOP 19 mei 2016

Doel van het overleg:

Ter instemming.
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5.1.2.e ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ŐĞŚĞůĞ ƉĂŬŬĞƚ ǀĂŶ ƐƚĂƉƉĞŶ ŶŽĚŝŐ ŝƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĞŶ ĚĞ

ŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐ Žŵ ƚŽƚ ĨƵŶĐƚŝĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͘ 5.1.2.e ƐƚĞůƚ ǀĂƐƚ ĚĂƚ
ƉĂƌƚŝũĞŶ ǌŝĐŚ ŽƉ ĚĞǌĞ ƉƵŶƚĞŶ ŐŽĞĚ ŚĞďďĞŶ ǀĞƌƐƚĂĂŶ͘
ĞƐƚƵƵƌĚĞƌ
Ğ ďŽŶĚĞŶ͕ ĞǆƉůŝĐŝƚĞĞƌƚ 5.1.2.e ͕ ŐĂĂŶ Ğƌ ǀĂŶƵŝƚ ĚĂƚ ďŝũ DĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉ ŚĞƚ
ŽǀĞƌůĞŐ ŽǀĞƌ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ ŵĞƚ ĞƐƚƵƵƌĚĞƌ ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ ďŝŶŶĞŶ
ǀĂƐƚůŝŐŐĞŶĚĞ ŬĂĚĞƌƐ͕ Žŵ ŶŝĞƚ ŐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĞƌĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ƉĂŬŬĞƚ
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ ĞŝƐĞŶ͕ ĚĂƚ ŚĞƚ ƐǇƐƚĞĞŵ ŽŶĚĞƌŐƌĂĂĨƚ ŽĨ ĂŶĚĞƌĞ ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ ŽƉůĞǀĞƌƚ͘
5.1.2.e ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĞ ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŚĞŝĚ ĂĂŶ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐǌŝũĚĞ Žŵ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ ŽƉ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ƚĂĨĞů ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͘ Ğ ŵĞƚŚŽĚŝĞŬ ĞŶ ŚĞƚ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ
WƌŽƚŽĐŽů ƐƚĂĂƚ ďŝũ ĚĞ KZ ŶŝĞƚ ƚĞƌ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞ͘ ,Ğƚ ŐŝŶŐ ŝŶ ĚĞǌĞ ƐŝƚƵĂƚŝĞ ĂůůĞĞŶ Žŵ ĚĞ
ŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƵǌĞ ďŝũ ƐƚĂƉ ϱ WƌŽĐĞƐƐͲ&ůŽǁ͘
ĨƐůƵŝƚŝŶŐ
EĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝĞ ĚŽŽƌ 5.1.2.e ďĞĂŵĞŶ ƉĂƌƚŝũĞŶ ĂĂŶ ƚĂĨĞů ĚĂƚ ǌĂŬĞŶ ŚĞůĚĞƌ ǌŝũŶ ĚŽŽƌͲ ĞŶ
ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ĞŶ ƐůƵŝƚ ŚĞƚ ĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚ /dͲKdͲĚŽĐĞŶƚĞŶ ĂĨ͘

ϱ͘

sůŝĞŐĞƌƐ >ĂŶĚĞůŝũŬĞ ĞŶŚĞŝĚ

Buiten reikwijdte verzoek

KŶƚƐůĂŐƌĞŐĞůŝŶŐ
,Ğƚ ƚǁĞĞĚĞ ǀŽŽƌƐƚĞů ďĞƚƌĞĨƚ ŵĂĂƚǁĞƌŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶƚƐůĂŐƌĞŐĞůŝŶŐ ǀŽŽƌ ǀůŝĞŐĞƌƐ ;'KW
ϭϳϳϳͿ͘ 5.1.2.e ǀƌĂĂŐƚ ŽĨ ĚĞ ǀůŝĞŐĞƌƐ ďŝũ ŵĂĂƚǁĞƌŬ ;ŝŶŬ ϭϳϳϳͿ ĚĞ ŬĞƵǌĞ ŚĞďďĞŶ
ƚƵƐƐĞŶ ǀŽŽƌƐƚĞů ϭ ĞŶ ǀŽŽƌƐƚĞů Ϯ͘ 5.1.2.e ĂŶƚǁŽŽƌĚƚ ĚĂƚ ĚŝĞ ŬĞƵǌĞ ŶŝĞƚ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƚŝĞ
ĂĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌŬĂŶƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞŵĂĂŬƚ͘ ůƐ ĚĞ ǀůŝĞŐĞƌ ŬŝĞƐƚ Žŵ ͚ĚŽŽƌ ƚĞ ǀůŝĞŐĞŶ͛ ďĞƐƚĂĂƚ ĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ŽŶĚĞƌ ŐĞŐĞǀĞŶ ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ ĂůƐŶŽŐ ĚĞ ŬĞƵǌĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ sŽŽƌ
5.1.2.e ŝƐ ŚĞƚ ŚĞůĚĞƌ͘ Ğ ďŽŶĚĞŶ ǌŝũŶ ĂŬŬŽŽƌĚ͕ ĂůĚƵƐ 5.1.2.e ͘

5.1.2.e ĐŽŶĐůƵĚĞĞƌƚ ĚĂƚ ƉĂƌƚŝũĞŶ ŝŶƐƚĞŵŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƚǁĞĞ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ
ǀůŝĞŐĞƌƐ ďŝũ ĚĞ >ĂŶĚĞůŝũŬĞ ĞŶŚĞŝĚ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞůŝũŬ ZĞŐĞůŝŶŐ sůŝĞŐƚŽĞůĂŐĞ ϲ ;'KW ŝŶŬ
ϭϳϳϳͿ ĞŶ DĂĂƚǁĞƌŬ KŶƚƐůĂŐƌĞŐĞůŝŶŐϳ ;'KW ŝŶŬ ϭϳϳϴͿ͘ 5.1.2.e ƐůƵŝƚ Ěŝƚ ƉƵŶƚ ĂĨ͘

ϲ

WĂƌƚŝũĞŶ ŝŶ ŚĞƚ 'KW ǌŝũŶ ĂŬŬŽŽƌĚ ŵĞƚ ĚĞ ZĞŐĞůŝŶŐ sůŝĞŐƚŽĞůĂŐĞ >ĂŶĚĞůŝũŬĞ ĞŶŚĞŝĚ ;'KW ŝŶŬ ϭϳϳϴͿ͘

ϳ

WĂƌƚŝũĞŶ ŝŶ ŚĞƚ 'KW ǌŝũŶ ĂŬŬŽŽƌĚ ŵĞƚ ĚĞ DĂĂƚǁĞƌŬǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ KŶƚƐůĂŐƌĞŐĞůŝŶŐ sůŝĞŐĞƌƐ
>ĂŶĚĞůŝũŬĞ ĞŶŚĞŝĚ ;'KW ŝŶŬ ϭϳϳϳͿ͘

ĐŐŽƉ͘ǀƐů͘ϯϮϲͲ ϵ
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Buiten reikwijdte verzoek

6. Partijen in het CGOP zijn akkoord met de Regeling Vliegtoelage
Landelijke Eenheid (CGOP ink 1778).
7. Partijen in het CGOP zijn akkoord met de Maatwerkvoorstellen
Ontslagregeling Vliegers Landelijke Eenheid (CGOP ink 1777).

Buiten reikwijdte verzoek
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