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Geachte leden, 

 

In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) is op dinsdag  
28 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 

het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s. Naast een samenvatting van het  
principeakkoord ontvangt u met deze brief meer informatie over de ledenraadpleging en 

het besluitvormingsproces.   

 

Samenvatting principeakkoord 

Het akkoord gaat in op 2 januari 2023 en kent een looptijd van 16 maanden, tot 1 mei 

2024.  

 

Loon  

Elke medewerker krijgt met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 eerst een loons- 

verhoging van € 100,- gevolgd door een procentuele verhoging van 5,5%.  

Daarnaast is een verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,58% afgesproken.  

 

Een deel van de overeengekomen loonsverhoging is vertaald in een verhoging van alle 

bedragen (periodieken) in het loongebouw met € 100,-. Daardoor is de loonsverhoging 

relatief hoger voor medewerkers in de lagere loonschalen.  

 

Overige afspraken 

Naast afspraken over loon en looptijd zijn afspraken gemaakt over: 

- een verhoging van de thuiswerkvergoeding van € 2,- naar € 3,- per dag; 

- een landelijke reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen; 

- een werkgeversbijdrage conform maatstaf AWVN t.w. € 22,71 per fte (2023);  
- wijzigingen van het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof en onbetaald verlof; 

- nader uit te werken onderwerpen als een vroegpensioenregeling (RVU), ontheffing 

nachtdiensten, duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans.  

 

Meer details vindt u in het bijgesloten principeakkoord. De nieuwe arbeidsvoorwaarden 

gelden niet voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s op wie een cao van  
toepassing is, bijvoorbeeld de ambulancedienst. 
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Overwegingen 

Doel was een passende loonontwikkeling overeen te komen die recht doet aan  

koopkrachtontwikkeling en daarbij rekening te houden met de financiële lasten voor  

gemeenten, de stijging van (sociale) premies en de positie van de veiligheidsregio’s op 
de arbeidsmarkt. Gezien de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan 

op de koopkracht, is net als in andere recente cao-akkoorden een uitzonderlijke  

structurele loonsverhoging overeengekomen. Voor het verbeteren van de arbeidsmarkt-

positie is een verhoging van de eindejaarsuitkering (1,58%) afgesproken. Hiermee  

ontstaat een volledige 13e maand. 

 

Ledenraadpleging 

De ledenraadpleging van de WVSV start op 7 maart 2023.  

U kunt reageren tot dinsdag 28 maart 2023 12.00 uur. 

 

De ledenraadpleging gebeurt digitaal. De voorzitters en directeuren ontvangen een  

e-mailbericht met daarin een uitnodiging en link om namens hun veiligheidsregio één  

reactie in te sturen. Elke veiligheidsregio heeft één stem. Alleen uitgebrachte stemmen 

tellen mee.  

 

Voor de inhoudelijke deskundigen van de veiligheidsregio’s organiseert het stafbureau 

van de WVSV op 21 en 22 maart 2023 informatiebijeenkomsten. De uitnodigingen hier-

voor volgen separaat per e-mailbericht.  

 

Besluitvormingsproces 

Na afloop van de ledenraadpleging vindt door u in een Algemene Vergadering (AV)  

formele besluitvorming plaats. Wens van het bestuur van de WVSV is uiterlijk op 21 april 

2023 een AV te beleggen voor het nemen van een besluit. Het akkoord wordt definitief na 

bekrachtiging door het bestuur van de WVSV en de vakcentrales. 

 

Communicatie  

Na afronding van dit besluitvormingsproces volgt een LOAV-circulaire met daarin  

opgenomen de wijzigingen in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.  
Veiligheidsregio’s zijn gehouden uitvoering te geven aan in het LOAV overeengekomen 

afspraken. Gezien de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s een rechtspositieregeling is, werken 
afspraken pas door in de aanstelling van individuele medewerkers nadat het bestuur van 

de veiligheidsregio de afspraken vaststelt in de vorm van een algemeen verbindend voor-

schrift. 

 

Voor informatie kunt u terecht op www.wvsv.nl en in het geval van vragen kunt u contact 

opnemen met de WVSV via info@wvsv.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Dhr. P.F.G. Depla  

Voorzitter WVSV  












