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Onderwerp

wijziging Levensloopregeling provincies

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden gemaakte
afspraken;
Gelet op artikel 125, derde lid, van de Ambtenarenwet;
Besluiten:
I

de levensloopregeling provincies als volgt te wijzigen:

A

Aan artikel 9 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De werkgeversbijdrage is pensioengevend inkomen in de zin van het
pensioenreglement.

B

Artikel 16, vierde lid, komt als volgt te luiden:
4. De op grond van het pensioenreglement verschuldigde
pensioenpremie over de uitkering uit het levenslooptegoed komt
a. ingeval van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 11, onderdeel
d, volledig voor rekening van de ambtenaar;
b. ingeval van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 11,
onderdelen a, b of c, gedurende de eerste 6 maanden voor
rekening van de provincie en de ambtenaar overeenkomstig de
standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en
werknemer en daarna volledig voor rekening van de
ambtenaar.

II

wijziging toelichting op de levensloopregeling provincies

A. In de paragraaf “Hoofdlijnen wettelijke levensloopregeling” van de
algemene toelichting komt de laatste volzin van de tweede alinea als volgt te
luiden: “Het maximum van de ouderschapsverlofkorting is gelijk aan het

127/06
-

verschil tussen het belastbare loon over het lopende kalenderjaar en het
belastbare loon over het voorgaande kalenderjaar.”

Nummer

127/06

B. Aan het einde van de toelichting op artikel 9 wordt een nieuwe alinea
toegevoegd, luidende:
De werkgeversbijdrage is vanaf 2007 in zijn geheel pensioengevend
inkomen, dus ook de 0,8% uit het centraal akkoord vut/prepensioen en
levensloop voor overheid- en onderwijspersoneel dat deel uitmaakt van deze
bijdrage. Hiervoor geldt de standaardverdeling van de pensioenpremie
tussen werkgever en werknemer.
C. Aan het einde van de toelichting op artikel 16 wordt een nieuwe alinea
toegevoegd, luidende:
Tijdens het levensloopverlof wordt het eerste jaar op collectieve basis (tegen
de doorsneepremie) pensioen opgebouwd. Na dat jaar blijft het ABPdeelnemerschap wel in stand. Ingeval van levensloopverlof bij wijze van
vervroegde uittreding (zie artikel 14) komt de verschuldigde pensioenpremie
volledig voor rekening van de ambtenaar. In de overige gevallen van
levensloopverlof (zie artikel 11, onderdelen a t/m c) geldt de
standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer
gedurende de eerste 6 maanden en komt de pensioenpremie daarna
volledig voor rekening van de ambtenaar. Uitgaande van de fiscale regels
wordt de pensioenopbouw tijdens levensloopverlof gebaseerd op:
- het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof als de opname
uit het levenslooptegoed ten minste 70% bedraagt van het inkomen
voorafgaand aan het verlof; en
- het feitelijk inkomen uit levensloop als de opname uit het
levenslooptegoed minder dan 70% bedraagt van het pensioengevend
inkomen voorafgaand aan het verlof.
III

inwerking treding

1

Dit besluit treedt, met uitzondering van I, onderdeel A, na uitgifte van
het provinciaal blad waarin het is geplaatst, in werking op 1 mei 2006
en werkt terug tot en 1 januari 2006.
I, onderdeel A, van dit besluit treedt, na uitgifte van het provinciaal
blad waarin het is geplaatst, in werking op 1 januari 2007.
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’s-Hertogenbosch, 22 augustus 2006
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Nummer: 1218556
Uitgegeven, 30 augustus 2006
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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