
1. Het college stemt in met de wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 (AR) met ingang van 1
januari 2006 en 1 juli 2006 conform de CAR-UWO;

2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het AR 1995;

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;

4. Ter kennisneming wordt dit besluit voorgelegd aan de commissie GO.
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B & W-vergadering van 18 dec. 2007

Bestuurlijke context
In de Loga-brief van 29 november 2007 (Lbr.07/30 CvA/LOGA 07/20) staan een aantal wijzigingen in
de CAR-UWO die verband houden met de oude Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)- regeling en het
FLO-overgangsrecht.

Het gaat om de volgende wijzigingen:
1. fiscaal noodzakelijke wijzigingen in de oude FLO-regeling;
2. aanpassing van de oude FLO-regeling aan het ABP pensioenreglement;
3. formalisering van pensioenopbouw bij FLO-overgangsrecht voor niet-bezwarende functies;
4. afspraken over het al dan niet voortzetten van het FLO-overgangsrecht bij uitdiensttreding;
5. een aanscherping van de definitie van bezoldiging zoals die geldt voor het FLO-overgangsrecht.

Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Rechtskracht
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het College van Arbeidszaken is de
gemeente gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin.
De wijzigingen betreffen CAR-bepalingen.
De wijzigingen krijgen binnen de gemeente pas rechtskracht wanneer ze door het college zijn
vastgesteld. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is krachtens
artikel 160 van de Gemeentewet het college bevoegd de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het
gemeentepersoneel vast te stellen.

Inwerkingtreding
De wijzigingen over de hierboven genoemde onderwerpen 1 en 2 treden met terugwerkende kracht in
werking per 1 januari 2006. De wijzigingen betreffende onderwerpen 3, 4 en 5 en treden met
terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2006.



Bijlage A

Wijzigingen Ambtenarenreglement 1995 met ingangsdatum 1 januari 2006

A. Artikel 9:5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. Indien de gewezen ambtenaar bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt van de
mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige voortzetting van de
pensioenopbouw, worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting gedragen door de gemeente
voor zover het pensioenopbouw voor de helft betreft, met dien verstande dat per 1 januari 2007
30% van het bedrag van de premie dat door de werkgever afgedragen zou moeten worden, indien
de gewezen ambtenaar nog verplicht pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de
gewezen ambtenaar. De kosten van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de
pensioenopbouw voor meer dan de helft plaats vindt, komen volledig ten laste van de gewezen
ambtenaar.

De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de hoogte
van:

a de mogelijk om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de pensioenopbouw voort te
zetten op basis van artikel 16.3 van het pensioenreglement;

b dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven mogelijkheid gebruik maakt om
voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit niet leidt tot extra kosten in vergelijking tot de
situatie zoals die gold voor de gewezen ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar bereikte als
gevolg van de toepasselijkheid van artikel 9:5 lid 1;

c de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om gebruik te maken
van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement bieden, ingediend moet zijn bij
het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;

d de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van de aanvraag
wordt ondersteund door de werkgever.

2. De aanschrijving bedoeld in het tweede lid wordt herhaald in de drie maanden voor de dag dat
de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.

B. Artikel 9:11 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en op de ambtenaar
die geboren is voor 1950, maar die op 1 april 1997 geen deelnemer was bij het ABP.

C. Artikel 9:13 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Ambtenaren aan wie op of na 1 januari 2006 FLO-ontslag is verleend en die op grond van artikel
9:12 een maandelijkse uitkering hebben ontvangen, worden met ingang van 1 juli 2006 geacht te
zijn ontslagen op grond van artikel 8:11 en worden onder de werking van hoofdstuk 9b gebracht.

Na hoofdstuk 9c wordt een nieuw hoofdstuk 9d toegevoegd

Hoofdstuk 9d Tijdelijke regeling ambtenaren, werkzaam bij de gemeentelijke beroepsbrandweer
en een gemeentelijke ambulancedienst, geboren na 1949 of die geboren is voor 1950, maar die op 1
april 1997 geen deelnemer was bij het ABP en die op 31 december 2005 en 1 januari 2006
werkzaam waren in een functie, waarvoor door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde
op 31 december 2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald



Artikel 9d:1
Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar, werkzaam bij de gemeentelijke beroepsbrandweer of
een gemeentelijke ambulancedienst, die geboren is na 1949 of die geboren is voor 1950, maar die op 1
april 1997 geen deelnemer was bij het ABP en die op 31 december 2005 en 1 januari 2006 werkzaam
was in een functie, waarvoor door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december
2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald.

Artikel 9d:2
1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9d:1, die op grond van de op 31 december 2005 voor hem geldende
regelgeving, op 1 januari 2006 of daarna FLO-ontslag zou zijn verleend, wordt buitengewoon verlof
verleend met behoud van de volledige bezoldiging.
2. Het buitengewoon verlof gaat in op de datum waarop de ambtenaar FLO-ontslag zou zijn verleend.
3. Deze regeling is bedoeld als overgangsmaatregel en geldt tijdelijk totdat het FLOovergangsrecht
is vastgesteld.

Artikel 9d:3
Ambtenaren, aan wie op of na 1 januari 2006 op grond van artikel 9d:2 buitengewoon verlof
verleend is met behoud van zijn volledige bezoldiging, worden met ingang van 1 juli 2006 onder de
werking van hoofdstuk 9b gebracht.

Artikel 9d:4
Met ingang van 1 juli 2006 kunnen ambtenaren geen recht meer doen gelden op de aanspraken op grond
van dit hoofdstuk.



Bijlage B

Wijzigingen Ambtenarenreglement 1995 met ingangsdatum 1 januari 2006

A. Aan artikel 9a:11 wordt een nieuw tweede en derde lid toegevoegd, onder vernummering van
het tweede tot en met zesde lid tot het vierde tot en met achtste lid:

2. Indien een keuze van de ambtenaar leidt tot een wijziging van de feitelijke uitbetaling van de
bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c, werkt die wijziging van de feitelijke
uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c door in de oude
bezoldiging.

3. In afwijking van het tweede lid werkt een verhoging of verlaging van de feitelijke uitbetaling
van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c bij uitruil in het kader van de
uitwisseling van arbeidsvoorwaarden genoemd in hoofdstuk 4a niet door in de oude bezoldiging.

B. Artikel 9b:1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die:
a. op 31 december 2005 werkzaam was bij een gemeentelijk beroepsbrandweerkorps of bij een
gemeentelijke ambulancedienst; en
b. op 31 december 2005 een betrekking vervulde, waarvoor door het college krachtens artikel 8:3,
zoals dat luidde op 31 december 2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald; en
c. sinds 31 december 2005 onafgebroken de betrekking heeft vervuld, op grond waarvan
krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, ontslag werd verleend op de leeftijd
van 55 jaar of ouder.

2. Het eerste lid is overeenkomstig van toepassing voor de ambtenaar die
a. overstapt naar een andere functie bij dezelfde gemeente of ambulancedienst, of
b. overstapt naar een ander gemeentelijk beroepsbrandweerkorps, dan wel naar een andere
gemeentelijke ambulancedienst tenzij bij de overstap tussen de werkgever en ambtenaar andere
afspraken zijn gemaakt.

3. Als voorwaarde bij de toepassing van het tweede lid geldt dat de functie waarnaar de
ambtenaar overstapt ook een bezwarende functie is, op grond waarvan krachtens artikel 8:3, zoals
dat luidde op 31 december 2005, ontslag werd verleend op de leeftijd van 55 jaar of ouder.

C. Aan artikel 9b:2 wordt een nieuw onderdeel b en c toegevoegd, onder vernummering van
onderdeel b tot en met h tot onderdeel d tot en met j.

b. Indien een keuze van de ambtenaar leidt tot een wijziging van de feitelijke uitbetaling van de
bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c, werkt die wijziging van de feitelijke
uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c door in de
bezoldiging.
c In afwijking van onderdeel b werkt een verhoging of verlaging van de feitelijke uitbetaling van
de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c bij uitruil in het kader van de
uitwisseling van arbeidsvoorwaarden genoemd in hoofdstuk 4a niet door in de oude bezoldiging.

D. In artikel 9b:25, zesde lid, worden de woorden “in afwijking van artikel 9a:11, eerste tot en met 
vierde lid” vervangen door: in afwijking van artikel 9a:11, eerste tot en met zevende lid.



E. Na artikel 9b:47 wordt een nieuw artikel 9b:47a, inclusief koptekst, toegevoegd:

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

Artikel 9b:47a
1. Indien de gewezen ambtenaar bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt van de
mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige voortzetting van de
pensioenopbouw, worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting gedragen door de gemeente
voor zover het pensioenopbouw voor de helft betreft, met dien verstande dat per 1 januari 2007
30% van het bedrag van de premie dat door de werkgever afgedragen zou moeten worden, indien
de gewezen ambtenaar nog verplicht pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de
gewezen ambtenaar. De kosten van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de
pensioenopbouw voor meer dan de helft plaats vindt, komen ten allen tijde volledig ten laste van
de gewezen ambtenaar.

2. De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de hoogte
van:
a. de mogelijkheid om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de pensioenopbouw voort

te zetten op basis van artikel 16.3 van het pensioenreglement;
b. het feit dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven mogelijkheid gebruik
maakt om voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit niet leidt tot extra kosten in vergelijking
tot de situatie zoals die gold voor de gewezen ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar
bereikte als gevolg van de toepasselijkheid van artikel 9b:47 lid 1;
c. de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om gebruik te
maken van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement bieden, ingediend moet
zijn bij het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;
d. de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van de aanvraag
wordt ondersteund door de werkgever.

3. De aanschrijving bedoeld in lid 2 wordt herhaald in de drie maanden voor het moment dat de
ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.

F. Na artikel 9b:52 wordt een nieuw artikel 9b:52a, inclusief koptekst, toegevoegd:

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar.

Artikel 9b:52a
1. Indien de gewezen ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 9b:52
lid 1 onder a, bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt van de mogelijkheid die
artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw,
worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting gedragen door de gemeente voor zover het
pensioenopbouw voor de helft betreft, met dien verstande dat per 1 januari 2007 30% van het
bedrag van de premie dat door de werkgever afgedragen zou moeten worden, indien de gewezen
ambtenaar nog verplicht pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de gewezen ambtenaar.
De kosten van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de pensioenopbouw voor meer dan
de helft plaats vindt, komen ten allen tijde volledig ten laste van de gewezen ambtenaar.

2. De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de hoogte
van:
a. de mogelijk om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de pensioenopbouw voort te
zetten op basis van artikel 16.3 van het pensioenreglement;
b. het feit dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven mogelijkheid gebruik
maakt om voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit niet leidt tot extra kosten in vergelijking
tot de situatie zoals die gold voor de gewezen ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar
bereikte als gevolg van de toepasselijkheid van artikel 9b:47 lid 1;



c. de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om gebruik te
maken van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement bieden, ingediend moet
zijn bij het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;
d. de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van de aanvraag
wordt ondersteund door de werkgever.

3. De aanschrijving als bedoeld in lid 2 wordt herhaald in de drie maanden voor het moment dat
de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.


