
 
 

 

 

STAND VAN ZAKEN FLO/LEVENSLOOP  

 

Op 7 november 2016 is de publieke FLO/Levensloopregeling nogmaals aan de cao tafel besproken. 

Een paritaire adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van FNV, CNV en Ambulancezorg 

Nederland heeft eerder onderzocht welke mogelijkheden er zijn in verband met het vervallen van 

de levensloopregeling per 2022 binnen de FLO-overgangsregeling.  

 

Oplossing voor vervallen levensloopregeling 

De cao tafel heeft besloten de voorgestelde oplossing van de adviescommissie over te nemen. Kort 

samengevat is de oplossing om Loyalis een nieuw netto pensioenproduct te laten ontwikkelen. Dit 

product vervangt de levensloopregeling die per 2022 komt te vervallen. Ook kan dit product benut 

worden voor de storting op 53-jarige leeftijd voor het versterkt ouderdomspensioen. Voor deze 

storting bestaat nauwelijks fiscale ruimte meer en daarom wordt nu het bedrag (na inhouding 

belasting en sociale premies) naar de deelnemer zelf overgemaakt.  

De deelnemers behouden hiermee dezelfde bruto stortingen als in de huidige regeling. De FLO-

overgangsregeling blijft verder ongewijzigd van toepassing. De cao tafel is van mening dat de 

gevolgen van het vervallen van de levensloopregeling hiermee zo goed mogelijk worden 

ondervangen en er een einde komt aan de onzekerheid hierover. 

 

Akkoord VWS 

Aangezien in het verleden met het ministerie van VWS afspraken over de financiering zijn 

gemaakt, kunnen wijzigingen alleen met toestemming van VWS worden doorgevoerd. Inmiddels is 

met het ministerie overlegd en zij hebben schriftelijk bevestigd akkoord te gaan met de 

voorgestelde oplossing.  

 

Vervolg 

Komende periode gaat Loyalis verder aan de slag met het ontwikkelen van het netto pensioen 

product en zal het fiscaal nog worden getoetst. Doordat het een netto product betreft is er sprake 

van individueel maatwerk. Daarbij is het belangrijk dat elke deelnemer goed de individuele fiscale 

gevolgen kan beoordelen. In de loop van 2017 zal er daarom voorlichting plaatsvinden in de vorm 

van een brochure en Q&A aan de deelnemers in afstemming met Loyalis.  

 

Voor de private overgangsregeling wordt in overleg met PGGM ook gezocht naar een passende 

oplossing voor degenen die te maken krijgen met het vervallen van de levensloop. Hierover volgt 

in de loop van 2017 ook meer informatie. 
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