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Aanleidingen

• Uitvoerbaarheid (eindigheid levensloop)

• Grotere wens voor flexibiliteit

• De VUB bemoeilijkt het opvangen van 

een AOW gat 

• Betaalbaarheid kosten van FLO stijgen 

door RVU heffing

De rode draad
De aard van de regeling gaat in 

tegen de wens van de overheid

Achterliggende uitdaging
Op hogere leeftijd wordt het uitoefenen van de 

brandweerfunctie op hoog niveau steeds moeilijker en 

uiteindelijk onverantwoord

FLO VUB Flex VUB
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Doorlopen proces

Werkgroep 
formeren

• HR en brandweer (/vakbonden)

• Uitgangspunten vaststellen

Onder-
handelen

• 10+ maal bijeengekomen

• Externe ondersteuning aan beide kanten

Communi-
catie 

opstellen

• Brochure

• Presentaties

• Vragenronde

Individuele 
overzichten

• Individuele memo’s

• Individuele gesprekken

Voorlopig

akkoord

Definitief

akkoord

O | Uitvoer- en uitlegbaar

O | Fiscaal goedgekeurd

O | Financieel gelijkwaardig

O | Toekomstbestendig

O | Flexibel

2



VUB en Flex-VUB kenmerken

VUB
Gefinancierd uit: levensloop, 

RVU uitkering en drie jaar 

aanvulling op ABP KP

Flex VUB
Gefinancierd uit: netto sparen, 

evt. RVU uitkering en (gefixeerd) 

drie jaar aanvulling op ABP KP

Aanspraken

• Stoppen als brandweerman op 

58 

• Uitkeringshoogte van 75,6% 

van laatstverdiende inkomen 

tot 65 jaar

• Vier jaar voortgezette 

pensioenopbouw (tot 62 jaar)

• Maximaal twee jaar langer 

doorwerker
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Lastige discussiepunten

• Verplichte karakter van regeling en overgang

• Fictie op pensioenaanvulling

• Fiscale aspecten van netto i.p.v. bruto sparen

• Progressienadeel

• Vermogensredementheffing

• Hypotheekrente aftrek

Vervolg

• Einde carrière brandweerman is niet einde carrière Schiphol maar hoe bereid je dit voor?

• Goede voorlichting over ‘neutraliteit’

• Duidelijk regels over deblokkering e.d.

• Overlegbepaling voor toekomst opgenomen

• Evt. compensatie buiten de regeling om

• Geen individuele compensatie voor fiscale 

effecten

• Incentive om over te stappen: Aanvulling 

wordt berekend op een werkelijk rendement 

minus 0,8%
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Resultaat

O | Uitvoer- en uitlegbaar

O | Fiscaal goedgekeurd

O | Financieel gelijkwaardig

O | Toekomstbestendig

O | Flexibel











• Er komen minder vragen binnen over de regeling

• Het aantal fouten is afgenomen

• Belastingdienst heeft op 18 april 2014 de FlexVUB regeling 

goedgekeurd

• 100% van de werknemers heeft uitgesproken dat dit 

uitgangspunt is gerealiseerd

• Controle op de voorziening wijst hetzelfde uit (in kosten)

• Door verminderde afhankelijkheid van bruto faciliteiten (zoals 

levensloop) is de regeling meer toekomst vast

• Complexe pensioen wijzigingen raken de regeling niet langer 

• Mogelijkheid om langer en/of parttime door te werken

• Flexibiliteit in verloop uitkeringen
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