
Addendum cao ambulancezorg 2019: aanvulling van bijlage X van de cao 

ambulancezorg per 1 december 2019 

AZN en CNV Zorg & Welzijn (hierna ook te noemen: “partijen”)  

13 november 2019  

 

Onlangs is gebleken dat de FLO-overgangsregeling zoals opgenomen in bijlage X van de 

cao Ambulancezorg op één onderdeel fiscaal ontoelaatbaar is geworden, waardoor sprake 

kan zijn van onzuivere pensioenopbouw. Is sprake van onzuivere pensioenopbouw dan 

worden medewerkers die gebruik (willen) maken van deze bepalingen geconfronteerd met 

financieel nadelige gevolgen, hetgeen onwenselijk is en in optiek van de cao-partijen een 

zwaarwegende omstandigheid oplevert als genoemd in artikel 1.3 lid 2 cao Ambulancezorg.   

Vanwege deze zwaarwegende omstandigheden maken partijen dan ook gebruik van de 

mogelijkheid van artikel 1.3 lid 2 om de cao tussentijds te wijzigen.  

 

Partijen overwegen het volgende: 

Bij de wijzigingen van de publieke FLO-overgangsregeling ambulance die we door 

verandering van wetgeving afgelopen jaren al hebben moeten doorvoeren, is steeds de 

intentie geweest om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke bepalingen. Dit alles 

binnen de huidige context en fiscale regels én in afstemming met het ministerie van VWS.  

 

Fiscaal gezien is het niet toelaatbaar dat er tussen de FLO-ingangsdatum (periode van 

60/95/100 of 50/90/100) en de pensioenrichtleeftijd een periode van méér dan tien jaar ligt. 

In 2006 bij ingang van het FLO-overgangsrecht was de in de pensioenregeling vastgestelde 

pensioenleeftijd nog 65 jaar. Per 2018 is die verhoogd naar 68 jaar. De vroegst mogelijke 

startleeftijd van 55 jaar binnen de FLO-overgangsregeling ambulance is hierdoor fiscaal 

gezien niet langer houdbaar. Herziening is noodzakelijk zodat voorkomen wordt dat 

deelnemers risico lopen op onzuiver pensioen. Een onzuiver pensioen is een pensioen dat 

niet aan de fiscale regelgeving voldoet. De premie van een pensioen dat wel voldoet is nu 

aftrekbaar en de uitkering te zijner tijd belast. Een onzuiver pensioen daarentegen wordt 

gezien als loon en ook als zodanig belast. Dit is financieel zeer nadelig voor de medewerker.  

 

Na afstemming met de Belastingdienst over de problematiek hebben werkgevers een 

oplossing gevonden voor de ontstane problematiek. Na een brede peiling onder de FLO-

doelgroep is gebleken dat er veel draagvlak is voor deze oplossing.  

 

 

 

 

 

 



Gelet op voorgaande zijn partijen het volgende overeengekomen: 

De startdatum van de FLO-overgangsregeling (periode van 60/95/100 of 50/90/100) wordt 

gewijzigd van op zijn vroegst 55 jaar in op zijn vroegst tien jaar voorafgaand aan de actuele 

pensioenrekenleeftijd van ABP of PFZW (de vroegst mogelijke startdatum op dit moment 

wordt bij de huidige pensioenrekenleeftijd van 68 jaar aldus 58 jaar). 

Voor FLO-gerechtigden die niet tot deze leeftijd volledig door kunnen of willen werken, wordt 

een extra keuzemogelijkheid geboden om vanaf op zijn vroegst de oude startdatum 55 jaar 

gebruik te maken van een 60/95/95 (of 50/90/90) regeling, in plaats van de eerder geldende 

60/95/100 (of 50/90/100) regeling. De consequentie voor de deelnemer is dat de 

pensioenopbouw gedurende deze fase, maar ook daarna lager is en zal blijven, te weten 

95% (of 90%).     

 

FLO-gerechtigden die in 2019 het ‘LOGA-pad’ tijdelijk hebben onderbroken op advies van de 

werkgever kunnen desgewenst de regeling per 1 december 2019 weer hervatten en gebruik 

maken van bovengenoemde tweede optie.   

 

 

Aldus overeengekomen en getekend, 

Zwolle, 13 november 2019 

 

Namens cao-partijen, 

     

Ger Jacobs     Marco Dons     

Namens de werkgeversdelegatie CNV Zorg & Welzijn   

Ambulancezorg Nederland   Onderdeel van CNV Connectief 

 

Han Noten 

Voorzitter Ambulancezorg Nederland 

 

 


