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Inleiding

Brandweermensen in een repressieve functie hadden tot 2006 recht op functioneel 

leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die 

onder de oude FLO-regeling vielen, is toen FLO-overgangsrecht afgesproken. Het afgelopen 

decennium zijn er weer diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest, die ertoe leidden 

dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder 

zouden worden. Dit heeft geleid tot onderhandelingen over de herziening van het FLO-

overgangsrecht. 

Dit nieuwe FLO overgangsrecht is per 1 januari 2018 in werking getreden en is van 

toepassing op brandweermedewerkers die op 1 januari 2006 waren aangesteld in een 

bezwarende functie (24 uursdienst). Deze medewerkers zijn op 1 juli 2008 bij de VRK in 

dienst gekomen, zij waren afkomstig van de drie gemeentelijke beroepskorpsen in de regio, 

te weten Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Bij de overgang van deze medewerkers 

naar de VRK zijn de voormalige drie gemeenten verantwoordelijk gebleven voor de betaling 

van de werkelijke kosten van de FLO-regeling. 

Wijzigingen inhoudelijk

In de afspraken van 2005 was er een belangrijke plaats ingeruimd voor ‘levensloop-

regeling’. De levensloopregeling vervalt ingaande 1 januari 2022. In het kader van de 

afspraken rond de FLO hebben cao-partijen afgesproken tot deze datum nog maximaal 

gebruik te maken van de levensloopregeling. Als alternatief voor de individuele levens-

loopregeling hebben partijen afgesproken te komen tot een individuele opbouw van een 

netto-spaartegoed tot 225% van het netto-inkomen op de leeftijd van 55 jaar. 

Doordat het te sparen bedrag hoger is (225% netto in plaats van 210% bruto in de 

levensloopregeling), en het moment waarop het spaarbedrag bereikt moet zijn 55 jaar 

wordt (in plaats van 59 jaar), moet voor het leeuwendeel van de medewerkers versneld 

gespaard worden. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is door in de kalenderjaren 2020 

en 2021 maximaal te storten onder de levensloopregeling om:

a) voor iedereen op 55 jarige leeftijd te beschikken over 225% netto FLO-spaartegoed 

ingaande 1 januari 2022, en U201900807 PROD 

b) voor een ieder jonger dan 55 jaar op 1 januari 2022 met een maximale 

werkgeversbijdrage netto-spaar van 20% een netto-saldo van 225% op de leeftijd van 55 

jaar te bereiken. 

Dit betekent voor de betrokken gemeenten hogere werkgeversbijdragen in de 

kalenderjaren 2020 en 2021 dan eerder geprognosticeerd. Op langere termijn leidt dit 

overigens niet tot meerkosten, de kosten worden in de tijd naar voren gehaald. Het 

sparen tot 225% netto spaartegoed leidt op termijn, als de medewerker gebruik gaat 
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maken van het FLO-overgangsrecht, tot een lagere bruto FLO-uitkering en daardoor een 

lagere boete voortvloeiend uit de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). 

Risico’s in 2022

Het extra levensloopsparen kan betekenen dat de medewerker geconfronteerd wordt 

met een hoger fiscaal inkomen en daardoor tot verlaging/beëindiging van door de 

overheid toegekende toeslagen. Voor de effecten hiervan kan de medewerker vanaf 

2022 een beroep doen op een compensatieregeling. Deze regeling wordt in 2020 nader 

uitgewerkt. Dit kan nog leiden tot niet berekende kosten voor de betrokken gemeenten.

Consequenties per gemeente (alleen relevant voor de betrokken gemeenten)

Na gesprekken en berekeningen voor alle betrokken medewerkers is er inmiddels zicht 

op de financiële consequenties van de wijzigingen voor de betrokken gemeenten.

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 


