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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op: 
a. de gewezen deelnemer die is ontslagen uit een dienstverhouding waarop de 

uitzondering, bedoeld in artikel 2.4a, tweede lid, onderdeel b van toepassing 
was en na dit ontslag is aangemerkt als werknemer, bedoeld in artikel 2.3; 

b. de gewezen werknemer die voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet 
langer recht heeft op een ontslaguitkering, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel e 
en op het moment van het verval van deze ontslaguitkering is aangemerkt als 
werknemer, bedoeld in artikel 2.3; 

c. degene die voor 1 juni 2001 is aangemerkt als gewezen beroepsmilitair of 
daarmee gelijkgestelde, bedoeld in artikel A1 van de Amp-wet en is 
aangemerkt als werknemer, bedoeld in artikel 2.3. 

3. Bij de omrekening, bedoeld in het eerste lid: 
a. is artikel 5.6 van overeenkomstige toepassing; 
b. wordt rekening gehouden met hoofdstuk 18c. 

 
5a. Flexibel pensioen 
 

Recht op flexibel pensioen 
 

Artikel 5a.1 
1. De deelnemer heeft recht op een flexibel pensioen met ingang van de eerste dag 

van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, doch 
niet eerder dan met ingang van het tijdstip van vervroegde uittreding. 

2. Onder vervroegde uittreding, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan: 
a. een ontslag, volledig dan wel gedeeltelijk, uit een dienstverhouding, op eigen 

verzoek van de deelnemer, met het oogmerk de deelnemer voor het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar te doen uittreden met recht op flexibel pensioen. 

b. een ontslag uit een dienstverhouding voor de vervulling waarvan uit hoofde 
van de aard van de aan die dienstverhouding verbonden werkzaamheden een 
leeftijdsgrens is vastgesteld, indien het ontslag met ingang van het tijdstip 
van het bereiken van bedoelde leeftijdsgrens of met ingang van een na dat 
tijdstip gelegen datum plaatsvindt. 

c. een ontslag in het kader van een pre-FPU-regeling, als bedoeld in artikel 2, lid 
1.2 van het FPU-reglement; 

d. het eindigen van het recht op invaliditeitspensioen bij het bereiken van de 
leeftijd van 62 jaar, onder gelijktijdige toekenning van een flexibel pensioen 
op grond van artikel 13.1, tweede lid. 

3. Onder gedeeltelijke uittreding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a., wordt 
verstaan een mate van vervroegde uittreding van tenminste 10% van de omvang 
van de dienstverhouding waaruit de deelnemer voor het eerst vervroegd uittreedt. 

 
Opbouw flexibel pensioen aanspraken 

 
Artikel 5a.2 

1. De aanspraak op flexibel pensioen, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel l, onder 1° 
wordt per jaar per dienstverhouding vastgesteld op basis van de pensioengeldige 
tijd in die dienstverhouding in dat jaar opgebouwd en het inkomen in dat jaar in 
die dienstverhouding volgens de formule: pensioengeldige tijd x 
opbouwpercentage x (inkomen -/- franchise). 

2. De aanspraak op flexibel pensioen basisdeel, wordt per dienstverhouding per jaar 
vastgesteld op basis van de formule: pensioengeldige tijd x opbouwpercentage x 
franchise. 

3. Voor de deelnemer 
a. geboren na 31 december 1963 bedraagt het opbouwpercentage, bedoeld in de 

voorgaande leden 1,9% en de franchise bedoeld de voorgaande leden € 
13.000; 

b. geboren na 31 december 1953 en voor 1 januari 1964 bedraagt het 
opbouwpercentage, bedoeld in de voorgaande leden 1,8% en de franchise, 
bedoeld in de voorgaande leden  € 14.250; 
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c. geboren voor 1 januari 1954 bedraagt het opbouwpercentage, bedoeld in de 
voorgaande  leden 1,75% en de franchise, bedoeld in de voorgaande leden € 
15.250. 

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid bedraagt het opbouwpercentage, 
bedoeld in het  tweede lid  tot nader te bepalen datum nul. 

5. De met inachtneming van de vorige leden vastgestelde aanspraak wordt 
aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.1. 

 
Pensioenberekening 

 
Artikel 5a.3 

1. Het flexibel pensioen bedraagt de som van alle met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 5a.2 jaarlijks vastgestelde aanspraken op flexibel pensioen. 

2. Voor de deelnemer die meerdere dienstverhoudingen vervult en bij het bereiken 
van de leeftijd van 55 jaar of daarna geheel of gedeeltelijk uittreedt uit een of 
meer dienstverhoudingen, terwijl een of meer andere dienstverhoudingen geheel 
of gedeeltelijk worden voortgezet, bedraagt het flexibel pensioen het naar rato van 
het inkomen – zonder toepassing van artikel 3.1 zevende lid – uit de 
dienstverhouding(en) waaruit hij is ontslagen vastgestelde deel van het pensioen. 

3. Bij de pensioenaanspraken bedoeld in de vorige leden worden betrokken de 
aanspraken die met inachtneming van hoofdstuk 18e zijn vastgesteld.  

4. Wordt het conform de vorige leden en artikel 5a.4 berekende pensioen toegekend 
met ingang van een datum, die is gelegen vóór, respectievelijk na het tijdstip 
waarop de deelnemer de leeftijd van 62 jaar bereikt, dan wordt het pensioen 
actuarieel verlaagd, respectievelijk verhoogd. De verlaging onderscheidenlijk 
verhoging wordt berekend aan de hand van de in bijlage g weergegeven tabel. 

5. In geval van gedeeltelijke vervroegde uittreding wordt het met toepassing van de 
voorgaande leden berekende pensioen evenredig aan de mate van uittreding aan-
gepast. 

6. Het flexibel pensioen van de FPU-gepensioneerde wordt verminderd indien en voor 
zover de toepassing van artikel 9, leden 6.1. tot en met 6.3. en van artikel 10, 
leden 1.1.1. tot en met 1.1.2. en leden 3.1. tot en met 3.3.2. van het FPU-
reglement leidt tot een vermindering daarvan.  

7. Onverminderd het vorige lid wordt het flexibel pensioen van de deelnemer 
verminderd indien en voor zover de som van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
de basisuitkering en aanvullende uitkering, bedoeld in het FPU-reglement, het 
invaliditeitspensioen, het flexibel pensioen en de toeslag, bedoeld in artikel 5a.9, 
meer bedraagt dan het laatste inkomen. 

8. Het bedrag waarmee het flexibel pensioen krachtens het zesde en het zevende lid 
wordt verminderd, wordt aangemerkt als niet opgenomen aanspraken op flexibel 
pensioen, bedoeld in artikel 5a.7, eerste lid.  

 
Pensioenberekening bij lage grondslag 

 
Artikel 5a.4 

1. Indien in enig jaar het inkomen niet hoger is dan € 24.626,39, wordt de aanspraak 
op pensioen over dat jaar verhoogd met het resultaat van de vermenigvuldiging 
van pensioengeldige tijd in dat jaar met € 35,50.  

2. Indien het inkomen in enig jaar hoger is dan € 24.626,39 bedraagt de 
pensioenaanspraak in dat jaar niet minder dan bij toepassing van het eerste lid bij 
een inkomen dat gelijk is aan dat bedrag. 

 
Samenvoegen in geval van meerdere flexibele pensioenen   

 
Artikel 5a.5 
Vervallen 

 
Vermindering flexibel pensioen bij pensioenverevening 

 
Artikel 5a.6 
Indien recht is ontstaan op een bijzonder ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 
6.8, wordt de aanspraak op flexibel pensioen, onderscheidenlijk de afkoopsom 
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daarvan, dan wel het flexibel pensioen onvoorwaardelijk verminderd met het deel 
van het flexibel pensioen dat in aanmerking is genomen bij de vaststelling van dat 
bijzonder ouderdomspensioen.  

 
Uitruil flexibel pensioen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen 

 
Artikel 5a.7 

1. De niet opgenomen aanspraken op flexibel pensioen worden met ingang van de 
datum waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat omgezet in recht op 
ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

2. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wordt onder niet opgenomen 
aanspraken op flexibel pensioen tevens begrepen de bedragen, bedoeld in artikel 
5, lid 1.7, onderdeel b, artikel 5, lid 4.2, onderdeel b voor zover het betreft het 
bedrag berekend aan de hand van tabel VIII, artikel 5, lid 7.1.7 en artikel 3, lid 
9.1 van het FPU-reglement 

3. Bij de omzetting, bedoeld in de voorgaande leden worden de aanspraken op 
flexibel pensioen  omgezet in aanspraken op ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen. De omrekening wordt gebaseerd op dezelfde actuariële 
grondslagen als de contante waardefactoren voor waarde-overdrachten, bedoeld in 
hoofdstuk 11 van dit reglement. 

 
4. Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitruil van flexibel 

pensioen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
 

Artikel 5a.8 
1. Indien recht is ontstaan op flexibel pensioen na 31 december 2000  en voor 1 

januari 2003 heeft de FPU-gepensioneerde, gedurende de periode waarin artikel 6, 
tweede lid van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen van toepassing is, 
recht op een toeslag ter grootte van 1,9% van dat pensioen, met een maximum 
van € 792 per jaar. 

2. Indien recht is ontstaan op flexibel pensioen na 31 december 2002 en voor 1 
januari 2005 heeft de FPU-gepensioneerde recht op een toeslag ter grootte van: 
- 1,2% voor de periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 met een maximum van € 

504 per jaar; en 
- 0,6% voor de periode van 1 juli 2004 tot 1 januari 2005, met een maximum 

van € 252 per jaar. 
3. Wanneer de som van deze toeslag en de toeslag, bedoeld in artikel 10.a van het 

FPU-reglement het in het eerste respectievelijk tweede lid bedoelde maximum 
overschrijdt, wordt de in het eerste respectievelijk tweede lid bedoelde toeslag 
beperkt tot zodanig deel van dat maximum, als overeenkomt met de verhouding 
van het flexibel pensioen enerzijds ten opzichte van de som van flexibel pensioen, 
basisuitkering en aanvullende uitkering anderzijds. 

4. De toeslag, bedoeld in het eerste en tweede lid is geen pensioen als bedoeld in 
artikel 1.1, onderdeel w. 

 
Toeslag flexibel pensioen en flexibel pensioen basisdeel 

 
Artikel 5a.9 

1. Indien recht is ontstaan op flexibel pensioen op grond van artikel 13.1, tweede lid, 
heeft de FPU-gepensioneerde recht op een toeslag. 

2. De toeslag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de deelnemer die laatstelijk 
voor het bereiken van de leeftijd van 62 jaar recht had op een invaliditeitspensioen 
ingevolge hoofdstuk 8 of een herplaatsingstoelage ingevolge hoofdstuk 9, voor 
zolang de herplaatsing nadien niet wijzigt, het verschil tussen enerzijds de som 
van het laatstelijk ingevolge artikel 8.4 berekende invaliditeitspensioen en de 
laatstelijk ingevolge artikel 9.2 berekende herplaatsingstoelage en anderzijds het 
flexibel pensioen toegekend ingevolge artikel 13.1, tweede lid. 

3. De toeslag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de deelnemer wiens 
herplaatsing na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar wijzigt, het verschil tussen 
enerzijds het laatstelijk voor het bereiken van de leeftijd van 62 jaar ingevolge 
artikel 8.4 berekende invaliditeitspensioen en anderzijds het flexibel pensioen 
toegekend ingevolge artikel 13.1, tweede lid. 
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4. De hoogte van de toeslagen, bedoeld in het tweede en derde lid wordt eenmalig 
vastgesteld bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar. Artikel 12.1 is van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Pensioenverhoging 
 
Artikel 5a.10 
Indien recht is ontstaan op flexibel pensioen op grond van artikel 13.1, tweede lid 
en dit pensioen meer bedraagt dan de som van het laatstelijk op grond van artikel 
8.4 berekende invaliditeitspensioen en de laatstelijk op grond van artikel 9.2 
berekende herplaatsingstoelage heeft de FPU-gepensioneerde de mogelijkheid het 
meerdere om te zetten in ouderdomspensioen. 

 


