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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 juli 2019 Bijlage : - 

Steller : A. Hellings Onderwerp : Regionale bekostiging FLO-kosten 

Algemene toelichting 

Per 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord opgericht. Alle lokale 
brandweren zijn hierin ondergebracht. Uitgangspunt bij de ontvlechting was dat gemeenten financieel 
inbrachten wat zij in de begroting hadden staan voor brandweertaken, waarbij het ‘schoon door de 
deur’-principe werd gehanteerd. Een toekomstbestendige verdeelsleutel, huisvesting en FLO werden in het 
Eindrapport financiële ontvlechting (AB 1 juli 2009) uitgezonderd, hoofdstuk 5.2 van dit rapport vermeld over 
de FLO het volgende: 
‘Binnen enkele gemeenten is een voorziening1) getroffen in het kader van de FLO-regeling. Bij de berekening 
van de budgetuitname zijn deze kosten vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Dit betekent nu dat de 
kosten voor hen die recht hebben op FLO voor wat betreft de periode ná ontslag tot aan pensionering ten 
laste van de oude werkgever zouden komen. 
Mocht hierover anders worden beslist, dan zullen deze kosten moeten worden toegevoegd aan het bedrag 
van de budgetuitname. Tevens zouden eventuele voorzieningen hiervoor moeten worden overgeheveld. Om 
eventuele complicaties te voorkomen adviseren wij de verplichtingen uit hoofde van FLO bij de gemeenten te 
laten.’ 

 
Inmiddels wordt het solidariteitsprincipe onderschreven en is een aantal zaken gewijzigd: 

 In 2016 is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld waarin is bepaald dat de gemeentelijke bijdrage 
aan de regionale brandweer per 1-1-2017 bestaat uit een vast bedrag per inwoner, met een 
ingroeiperiode van 6 jaar. Dit geldt voor mens en materieel inclusief de beroepsbrandweer vanuit de 
gedachte dat het complete brandweerpotentieel ingezet wordt ten behoeve van de gehele 
veiligheidsregio.  

 Op 3 april 2019 is ingestemd met de overdracht en de regionale bekostiging van de kazernes per 
1-1-2020. 

 
Ten opzichte van de originele financiële ontvlechting zijn de punten die eerder buiten beschouwing werden 
gelaten in het collectief ondergebracht. Wat betreft de regionalisering resteert nu alleen nog de regeling van 
de bekostiging van het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). 
 
Zowel in het Beleidskader 2020 als in de concept-Programmabegroting 2020 is aangekondigd dat wordt 
onderzocht wat de FLO-kosten zijn en of deze kosten in aanmerking komen voor regionale bekostiging. 
Hiertoe is onderhavig voorstel opgesteld. 

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 

Beroepsbrandweermedewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden kunnen 

hierdoor ten opzichte van de AOW-leeftijd vervroegd uittreden en krijgen hiertoe een inkomensvervangende 
uitkering. 

Bezwarende functie 

Een bezwarende functie is een betrekking met een hoge belasting: 

 door het frequent draaien van piket of het werken in roosterdiensten 

 en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden 

 met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten 
 
Deze definitie is cumulatief: een functie kan slechts als bezwarend worden aangemerkt als die functie aan al 
deze criteria voldoet. Uiteindelijk is bepalend is in welke mate de uit de functie voortvloeiende 
werkzaamheden belastend zijn voor de gezondheid. Dit kan alleen lokaal, op basis van de plaatselijke 
invulling van de functies, worden vastgesteld. 

                                                      
1 ) In de praktijk blijkt dat het binnen gemeenten gebruikelijk was dat de toekomstige kosten van FLO niet 

werden gereserveerd, maar dat alleen de stortingen voor levensloop en afkoop van een evt. ABP-pensioen 
plaatsvonden (zie ook ‘Wijze van financiering FLO-uitkering’ op de volgende pagina). 

Voorstel 
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Het was dus aan de gemeenten zelf om lokaal vast te stellen of een functie al dan niet bezwarend was. Om 
dit vast te stellen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch zich voor bezwarende functies bij de brandweer 
gebaseerd op landelijk gehanteerde definities. Deze definities zijn bepaald middels een onderzoek van het 
Coronel Instituut, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 31-01-2005 (LJN: AS3582) en artikel 9b:2 
sub b CAR-UWO of de landelijke richtlijn artikel 9:9:1 (voorganger CAR-UWO). 
 
's-Hertogenbosch heeft hierin conform de landelijke richtlijnen gehandeld. Hier is op een juiste en gepaste 
wijze mee omgegaan (niet ruimhartig). 

Motivering 

Tot het moment van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de 
(brandweer)begroting van de veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel is dit los 
gelaten, vanuit de gedachte dat het gehele brandweerpotentieel ingezet wordt ten behoeve van de gehele 
veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit wordt nu toegepast op de huisvesting. Als deze lijn wordt 
gevolgd is het reëel hetzelfde te doen voor de FLO-kosten. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en 
kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweerzorg tegen een 
gelijk bedrag per inwoner.  
Conclusie: de kern is solidariteit. We zijn inmiddels op alle vlakken solidair en dit zou ook voor FLO moeten 

gelden. Er staat dan niets meer in de weg voor een effectieve solidaire regionale samenwerking en 
doorontwikkeling. 

Wijze van financiering FLO-uitkering 

In het FLO-recht is het gebruikelijk dat de financiële last van de daadwerkelijke FLO-uitkering (periode 
inactiviteit tot aan pensioen) volledig voor rekening van de werkgever komt waar de medewerker op dat 
moment in dienst is. 
Op het moment dat de medewerker overstapt naar een nieuwe werkgever moet de oude werkgever: 

1. de werkgeversbijdragen levensloop afkopen over de dienstjaren tot het moment van ontslag; 
2. een storting doen in ABP Extra Pensioen over de dienstjaren tot moment van ontslag; 
3. het is daarnaast de gewoonte dat de daadwerkelijke FLO-last pas wordt gedragen op het moment 

van inactiviteit. 
Ook omdat de financiële last afhangt van de keuzes die de medewerker op dat moment maakt. Dit verklaart 
waarom de daadwerkelijke kosten nog niet gereserveerd zijn. De piek van deze lasten ligt rond het jaar 2033, 
op het moment dat de meeste medewerkers van de FLO-uitkering gebruik maken. 

Relatie met de Algemene Uitkering in het gemeentefonds 

In mei 2015 is er ten behoeve van een nieuwe verdeelsleutel voor de kolom brandweer van de 
veiligheidsregio onderzoek gedaan naar ‘ijkpunten OOV’ die worden gehanteerd om de algemene uitkering 
voor brandweer en rampenbestrijding (H120) te bepalen. Het betrof hier zowel de ijkpunten van vóór herijking 
van het gemeentefonds per 1-1-2016, als wel de ijkpunten van daarná. Daarbij is geen enkele relatie 
gevonden met de beroepsbrandweer of FLO-rechten. De algemene uitkering H120 van de gemeente 
’s-Hertogenbosch kent geen afwijkende ijkpunten ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. 
Overigens bleek ook uit het onderzoek dat hetzelfde geldt voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, 
ook hier is voor Veiligheidsregio Brabant-Noord geen enkele relatie gevonden met de beroepsbrandweer of 
FLO-rechten. 

FLO-kosten 2020 tot en met 2045 

Binnen de veiligheidsregio gaat het om 38 medewerkers die recht hebben op een FLO-vergoeding. Hiervan 
waren 36 medewerkers tot 1 januari 2011 in dienst bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2 medewerkers waren 
al in dienst van de veiligheidsregio. De gemeente ‘s-Hertogenbosch draagt de FLO-kosten voor de 
36 medewerkers, de veiligheidsregio voor de 2 medewerkers. Alle medewerkers vallen sinds de 
regionalisering onder het personeelsbestand van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio factureert de 
FLO-kosten aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat op dit moment om plm. € 425.000,- per jaar. Sinds 
de regionalisering zijn de FLO-kosten door wijziging van de regeling gestegen met 25-30%. Dit was ten tijde 
van de regionalisering nog niet te voorzien. De FLO-kosten lopen door tot en met 2045. Vanaf dat moment 
hebben alle medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en vervallen de kosten. 
 
Onderstaande kostenberekening is gebaseerd op de cijfers die zijn aangeleverd door de (externe) 
FLO-expert. Uitgegaan wordt van een herverdeling per 2020, zijnde de afronding van de regionalisering door 
de overdracht van huisvesting en FLO aan de veiligheidsregio. 
 
Kosten FLO 2020 t/m 2045, excl. stortingen ‘s-Hertogenbosch € 11.864.395  
Stortingen levensloop t/m 2019 door ’s-Hertogenbosch *) €   2.170.983  
Kosten FLO 2020 t/m 2045, incl. stortingen ‘s-Hertogenbosch € 14.035.378  
 
*) Dit betreft de stortingen die reeds zijn gedaan voor uitbetalingen per of na 2020. 
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Daarnaast heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de kosten gedragen m.b.t. doorbetaling tijdens inactiviteit in 
de periode van 2011 t/m 2019. Het gaat hier om de medewerkers die in dienst gekomen zijn bij de 
veiligheidsregio en waarvoor in deze periode al FLO-uitkeringen zijn gedaan. Dit gaat om ca. € 1,3 mln. Deze 
kosten blijven in dit voorstel buiten beschouwing.  

Verdeelmodellen 

De berekening van de FLO-kosten is complex en de totale som verschilt per jaar. We stellen daarom voor te 
werken met een gemiddelde last per jaar. Hierbij is gerekend met peiljaar 2020, zodat per 1-1-2020 de 
regionalisering is afgerond. De FLO-kosten lopen met ingang van de Programmabegroting 2021 door tot en 
met 2045, vandaar dat ze berekend worden over een periode van 25 jaar. 
Op basis van deze uitgangspunten (gemiddelde last en peiljaar 2020) zijn de navolgende verdeelmodellen 
voorstelbaar. 
N.B. De kosten van vóór 2020 worden hierbij buiten beschouwing gelaten en blijven voor rekening van 

’s-Hertogenbosch (ca. €1,3 mln). 

1. Gemiddelde last per 1-1-2021 totaal regionaal bekostigd 

Indien ervan uitgegaan wordt dat bij de regionalisering al het actieve personeel is overgegaan naar de 
veiligheidsregio is het reëel dat de lusten en de lasten mee over gaan. Hiervoor geldt de volgende 
kostenberekening: 
 
Kosten FLO 2020 t/m 2045, incl. stortingen ‘s-Hertogenbosch € 14.035.378  
Kosten per jaar (= totale som ÷ 25) €      561.415  
Kosten per inwoner (= som per jaar ÷ 654.822) €            0,86  
 

2. Gemiddelde last per 1-1-2021 regionaal bekostigd, exclusief reeds gedane stortingen 
‘s-Hertogenbosch  

Gebruikelijk is dat de oude werkgever de stortingen voor levensloop en evt. ABP-pensioen afkoopt en 
meegeeft aan de nieuwe werkgever. De stortingen die ’s-Hertogenbosch reeds gedaan heeft voor de periode 
vanaf 2020 (€ 2.170.983), brengen we daarom in mindering op de totale kosten. Hiervoor geldt, exclusief de 
reeds gedane stortingen, de volgende kostenberekening: 
 
Kosten FLO 2020 t/m 2045, excl. stortingen ‘s-Hertogenbosch € 11.864.395  
Kosten per jaar (= totale som ÷ 25) €      474.576  
Kosten per inwoner (= som per jaar ÷ 654.822) €            0,72  
 

3. Gemiddelde last per 1-1-2021 regionaal bekostigd naar rato van reëel dienstverband 

Indien ervan uitgegaan wordt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch de FLO-kosten blijft dragen voor de 
dienstjaren van voor 1-1-2011 en de veiligheidsregio voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011 geldt per 1-1-2020 
de volgende kostenberekening. Hierbij wordt uitgegaan van een totaal aantal dienstjaren van 1.109 voor alle 
medewerkers, waarvan 418 dienstjaren voor ’s-Hertogenbosch en 691 voor de veiligheidsregio. Omdat hier 
een verdeling in dienstjaren wordt gemaakt in plaats van overname met afkoop, is gerekend met de totale 
last, inclusief de stortingen die door ’s-Hertogenbosch al gedaan zijn t.b.v. de periode na 2020. 
 
 ’s-Hertogenbosch 

(418 dienstjaren) 
veiligheidsregio 

(691 dienstjaren) 
FLO-Kosten 2020-2045 € 14.035.378 ÷ 1.109 x 418, resp. x 691 € 5.290.161 € 8.745.217 
Reeds betaalde FLO-kosten, onderdeel levensloop -/- € 2.170.983  
Kosten 2020-2045 € 3.119.178 € 8.745.217 
Kosten per jaar (= totale som ÷ 25)  € 349.809 
Kosten per inwoner (= som per jaar ÷ 153.434, resp. ÷ 654.822)  € 0,54 
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch zal het bedrag van € 3.119.178 in een keer afkopen. 
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Overwegingen 

Handboek VNG FLO-overgangsrecht 9.3 Het brandweerkorps gaat regionaliseren 
Bij regionalisering krijgt de medewerker een nieuwe werkgever: de veiligheidsregio. Omdat het geen 
vrijwillige overstap is van de medewerker, maar een gevolg van een organisatieverandering, is afgesproken 
dat deze overstap geen invloed heeft op het FLO-overgangsrecht van de medewerker. Had hij bij zijn oude 
werkgever recht op FLO-overgangsrecht dan blijft dat recht bij de veiligheidsregio ook bestaan. Ook bij de 
nieuwe werkgever heeft de medewerker dus dezelfde rechten als bij zijn oude werkgever. 
De nieuwe en de oude werkgever moeten bij de regionalisering onderling afspraken maken over de 
financiering van de werkgeversbijdragen levensloop en de inkoop van extra pensioen. 
 

 Als het principe van solidariteit ook wordt toegepast op FLO zouden we uitgaan van een gelijke bijdrage 
per inwoner voor alle gemeenten, verdeelmodel 1 en 2 komen hiermee overeen.  
 

 Als gekeken wordt naar wat gebruikelijk is de omgang met FLO-kosten, dan is het gangbaar dat bij 
indiensttreding van personeel met FLO-rechten alle lasten en plichten over gaan naar de nieuwe 
werkgever. De nieuwe werkgever is volledig verantwoordelijk voor de kosten van de periode van 
inactiviteit. Gebruikelijk is dat de oude werkgever de stortingen voor levensloop en evt. ABP pensioen 
afkoopt en mee geeft aan de nieuwe werkgever. Dit pleit voor verdeelmodel 2. 
 

 Bij de regionalisering is er voor gekozen om het proces van de regionalisering niet verder te compliceren 
met afspraken over de financiering van de FLO en deze verplichting bij de betrokken gemeente te laten. 
Om de regionalisering af te ronden zouden de nieuwe en oude werkgever nu alsnog afspraken moeten 
maken over de financiering. FLO is een vorm van (vervroegde) pensionering, waarbij naar analogie 
pensioenrechten en pensioenstortingen evenwichtig zouden moeten worden opgebouwd tijdens de 

arbeidzame dienstjaren van de betrokkenen. Een solidair model dat rekening houdt met het 

dienstjarenprincipe en daarmee zowel voor de gemeente ’s-Hertogenbosch als voor de veiligheidsregio 
rechtvaardig voelt. Dit pleit voor verdeelmodel 3. 

Advies adoptieambtenaren 

De ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben zich als belanghebbende onthouden van 
advisering. 
De adoptieambtenaren (Oss, Uden en Boxtel/Sint-Michielsgestel) onthouden zich van advies over dit 
voorstel, omdat een principiële discussie over het al dan niet regionaliseren van de FLO aan de bestuurders 
is. 
Mocht het bestuur voor regionalisering kiezen dan zou optie 3 het meest voor de hand liggen, de optie 
waarbij de gemeente ’s-Hertogenbosch de FLO-kosten (de opgebouwde FLO-rechten) draagt voor de 
dienstjaren van voor 1-1-2011 en de veiligheidsregio voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. 

Advies dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat met de start van de regionalisering van de brandweer een aantal 
onderwerpen naar de toekomst zijn geschoven. Deze onderwerpen zijn in de afgelopen jaren successievelijk 
afgewikkeld. Te denken valt aan afronden “Schoon door de deur” (kapitaallasten en kosten brandweer-
vrijwilligers) in 2013, de verdeelsleutel in 2016 en huisvesting eerder dit jaar. Het ligt daarom voor de hand 
ook op de FLO-kosten het solidariteitsprincipe toe te passen en hierbij aan te sluiten bij het moment van 
regionalisering van de huisvestingskosten. Dit zorgt ervoor dat de regionalisering per 1-1-2020 is afgrond. 
 
Vanaf 1-1-2011 loopt de opbouw van FLO-rechten van de medewerkers met een bezwarende functie door, 
deze medewerkers zijn werkzaam voor de héle veiligheidsregio. Het Dagelijks Bestuur ziet in model 3 een 
solidair model dat rekening houdt met het dienstjarenprincipe, waarbij de deelnemende gemeenten vanaf 
2020 bijdragen in de kosten. 

Risicoparagraaf 

De berekeningen in dit voorstel zijn gemaakt op basis van de bij de onze veiligheidsregio bekende gegevens. 
Leidraad is het nieuwe FLO-overgangsrecht van 2018. Nog niet alle afspraken in het nieuwe overgangsrecht 
2018 zijn in detail uitgewerkt. Of uit de verdere uitwerking hiervan nog financiële consequenties voortvloeien 
is onduidelijk. Door middel van een opslagpercentage is rekening gehouden met een lichte stijging van de 
loonkosten. 
 



 

 
 Pagina 5 van 5 

 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Aan adoptieambtenaren (advies) 8 april 2019 

Aan dagelijks bestuur (bespreken) 17 april 2019 

Aan dagelijks bestuur (ter informatie) 11 juni 2019 

Aan algemeen bestuur (bespreken) 3 juli 2019 

Aan algemeen bestuur (voorgenomen besluit) 6 november 2019 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld bijgaand voorstel te bespreken, zodat het voorstel op 6 november 
2019 als voorgenomen besluit kan worden vastgelegd: 

1. m.i.v. 1-1-2020 de FLO-kosten regionaal te bekostigen; 
2. te kiezen voor verdeelmodel 3 waarbij: 

a. de inwonerbijdrage over de periode 2021-2045 zal toenemen met € 0,54 per inwoner, per 
deelnemende gemeente (incl. ’s-Hertogenbosch) 

b. de gemeente ’s-Hertogenbosch koopt de opgebouwde werknemersrechten FLO tot aan 
1-1-2011 middels een eenmalige bijdrage af, zijnde een bedrag van € 3.119.178; 

3. de financiële gevolgen hiervan te verwerken in het Beleidskader 2021 en de daaropvolgende 
Programmabegroting 2021 (beide documenten worden t.z.t. voor een zienswijze aan de raden 
voorgelegd). 

 
 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk      Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 
 

n.v.t. 


