b) voor een ieder jonger dan 55 jaar op 1 januari 2022 met een maximale werkgeversbijdrage
netto-spaar van 20% een netto-saldo van 225% op de leeftijd van 55 jaar te bereiken.
Dit betekent voor de werkgever (aanzienlijk) hogere werkgeversbijdragen aan levensloop in de
kalenderjaren 2020 en 2021 dan geprognosticeerd was. Dit leidt echter niet tot meerkosten, de
kosten worden naar voren in de tijd gehaald. Het sparen tot 225% netto spaartegoed leidt op
termijn, als de medewerker gebruik gaat maken van het FLO-overgangsrecht, tot een lagere bruto
FLO-uitkering en daardoor minder te betalen RVU-boete.
De medewerker krijgt te maken met een hogere levensloopbijdrage welke in 2020 en 2021 via
Loyalis overgemaakt wordt naar de bruto (max 12%) en netto levenslooppolis van de medewerker
(namelijk dat deel dat boven de 12% van het totaalsalaris uitkomt). Deze hogere bijdragen komen
via het reeds afgesproken transitieproces uiteindelijk op de netto spaarrekening van de medewerker
en dienen als startsaldo voor de te berekenen spaar werkgeversbijdrage FLO-overgangsrecht
ingaande 1 januari 2022.
Het extra levensloop sparen kan betekenen dat de medewerker geconfronteerd wordt met een
hoger fiscaal inkomen en mogelijk verlaging/beëindiging van door de overheid toegekende
toeslagen. Om naheffing te voorkomen wordt het LOBA-Deloitte rekenmodel toegepast.
Voor de mogelijke verlaging/beëindiging van de door de overheid toegekende toeslagen kan de
medewerker een beroep doen op de “Compensatieregeling Transitie levensloop – netto
spaartegoed”. Deze regeling wordt in 2020 nader uitgewerkt.
Kopie polisblad netto-aanvullingsplan
Teneinde voor een ieder de juiste werkgeversbijdragen levensloop in de kalenderjaren 2020 en
2021 te bepalen is inzicht in het spaarbedrag op het polisblad netto-aanvullingsplan Loyalis per
1 januari 2020 noodzakelijk. Deze noodzakelijke voorwaarde is als LOGA-pad vereiste aan het
desbetreffende CAR artikel toegevoegd.
Het gewijzigde CAR-artikel vindt u in de bijlage.
Inwerkingtreding
Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2020.
Rechtskrachtbepaling
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden om
uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien
overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat
eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de zin
van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen niet
rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college verplicht,
respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en
rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.
Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
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Bijlage bij LOGA brief TAZ/U201900807
CAR-teksten

A.

Artikel 9e:2 lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
2. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden houdt het LOGA-pad in dat de
ambtenaar:
a. moet deelnemen aan Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance en,
b. de volledige levensloopbijdrage beschikbaar moet stellen om in te leggen in Loyalis
Levensloop Brandweer & Ambulance op het moment dat de werkgever deze
levensloopbijdrage verstrekt en,
c. niet tussentijds (vóór het bereiken van de 59- of 60-jarige leeftijd) tegoed opneemt uit
Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance tenzij,
I.
het tegoed wordt opgenomen voor de periode als bedoeld in artikel 9b:11
eerste lid onder b respectievelijk 9b:35 eerste lid onder b, of
II.
het tegoed wordt opgenomen voor de periode als bedoeld in artikel 9f:3a,
d. uiterlijk voor 1 januari 2022 zijn netto spaarverzekeringstegoed overbrengt naar de
netto spaarrekening, en
e. de werkgever een afschrift van zijn polisblad van zijn netto spaarverzekering doet
toekomen waaruit het saldo van zijn tegoed op 1 januari 2020 blijkt.

