
 
 

 

 

ADVIES OMBUDSMAN OVER BEREKENING OPGEVOLGD  

 

Op verzoek van cao partijen heeft de Ombudsman voor de cao ambulancezorg Evert Verhulp een 

advies uitgebracht in verband met een verschil van inzicht over de berekeningswijze van de 

doorbetaling tijdens verlof. Maandag 26 september 2016 hebben cao partijen zijn advies 

besproken. Afgesproken is dat zijn advies volledig wordt opgevolgd. Hiermee willen partijen graag 

een streep zetten onder deze langlopende discussie. Dit betekent het volgende: 

- De Ombudsman heeft aangegeven dat een berekening zoals de bonden die voorstaan beter 

past bij het bepaalde in de Europese richtlijn en de overwegingen van het Hof van Justitie. 

De uitvoering van artikel 7.1. van de cao wordt per 2015 daarom op zijn advies aangepast. 

Dit geldt voor de gehele looptijd van de huidige cao ambulancezorg. Het berekende bedrag 

aan toeslagen in het voorgaande kalenderjaar wordt gedeeld door 1700 uur in plaats van 

door 1872 uur, waardoor het bedrag dat tijdens verlof betaald wordt wat hoger is.  

- Deze aanpassing leidt tot een nabetaling over 2015 en een correctie over het lopende jaar 

2016. De werkgevers zullen deze aanpassingen komende maanden doorvoeren en de 

salarissystemen hierop laten aanpassen. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2017.    

- De berekening over de periode voorafgaand aan 2015, die is vastgelegd in individuele  

vaststellingsovereenkomsten, blijft ongewijzigd. De Ombudsman heeft namelijk 

aangegeven dat deze cao-regeling past binnen het systeem van de wet en niet aantastbaar 

is, omdat finale kwijting is beoogd om het geschil over dit onderwerp te beslechten.  

Bijgaand het volledige advies van de Ombudsman.  

 

 

STAND VAN ZAKEN ADVIESCOMMISSIE FLO/LEVENSLOOP  

Zoals afgesproken in de cao is er een paritaire adviescommissie ingericht voor het vraagstuk 

rondom de FLO / Levensloop. Vertegenwoordigers van FNV, CNV en Ambulancezorg Nederland 

hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn in verband met het vervallen van de 

levensloopregeling per 2022 binnen de FLO-overgangsregeling. Maandag 26 september 2016 is aan 

de cao tafel het concept advies van deze adviescommissie besproken. Komende periode worden 

nog een aantal zaken uitgezocht en wordt met het ministerie van VWS overlegd. Op 7 november 

2016 wordt het onderwerp opnieuw besproken aan de cao tafel. Daarna hopen cao partijen zo snel 

mogelijk tot besluitvorming te komen en volgt meer informatie.  
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