Bijlage bij LOGA brief TAZ/U202000467
CAR-teksten

A.

Het eerste lid van artikel 9e:2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht: een regeling als bedoeld in
artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964;
b. instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld
in artikel 1:1 Wet financieel toezicht;
c. levenslooprekening: een bij de instelling door de ambtenaar geopende geblokkeerde
rekening, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;
d. levensloopverzekering: een bij de instelling door de ambtenaar afgesloten verzekering,
waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;
e. levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk het
verzekerd kapitaal;
f. netto spaarverzekering: de bij Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance afgesloten
verzekering met als productnaam “Aanvullingsplan Netto", waarop de inleg van de
ambtenaar wordt gestort;
g. netto spaarverzekeringstegoed: het tegoed op de netto spaarverzekering;
h. Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance: het product van Loyalis, speciaal
ontwikkeld voor het FLO-overgangsrecht, dat bestaat uit een levensloopverzekering en
een netto spaarverzekering;
i. spaarrekening: de rekening geopend ter vervanging van de levensloopverzekering en
de netto spaarverzekering van Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance, waarop
de inleg van de ambtenaar wordt gestort;
j. spaarrekeningtegoed; het tegoed op de spaarrekening;
k. tranche: de extra salarisproductie aan het eind van het fiscale jaar;
l. versneld sparen: de extra werkgeversbijdrage levensloop;
m. werkgeversbijdrage netto FLO-spaartegoed: de maandelijkse bijdrage van de
werkgever ingaande 1 januari 2022;
n. nettoresultaat van de berekeningsgrondslag: nettoresultaat van een berekening
uitgaande van het vigerende fiscaal regime en een pensioengevend inkomen gelijk
aan de berekeningsgrondslag zoals bedoeld in artikel 9f:2;
o. doeltegoed: het virtueel berekende netto spaarrekeningtegoed op de leeftijd 55 jaar
van 225% van twaalf maal het nettoresultaat van de berekeningsgrondslag zoals
bedoeld in artikel 9f:2.

B.

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

Artikel 9e:11 afkoop levensloopbijdrage FLO 60 jaar
1. (vervallen)
2. De ambtenaar bedoeld in artikel 9e:8, derde lid, wiens deelname aan de
levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op grond van artikel 9e:10, tweede lid
onder b, voordat hij het moment van ingang van onbetaald volledig verlof bereikt, bedoeld
in artikel 9b:11, tweede lid, of 9b:35, tweede lid, heeft recht op een afkoopbedrag.
3. De hoogte van het afkoopbedrag is voor de ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, zodanig,
dat hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van
60 jaar een tegoed heeft overeenkomend met 140% van de berekeningsgrondslag op het
moment van ontslag. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto
spaarverzekeringstegoed.
4. Wanneer op het moment van ontslag nog geen 20 dienstjaren zijn bereikt, voorziet het
afkoopbedrag, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, in een
tegoed op 60-jarige leeftijd naar rato van het aantal dienstjaren op het moment van ontslag.
5. De hoogte van het afkoopbedrag wordt door Loyalis bepaald, waarbij:

a. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op de berekeningsgrondslag op de dag
voorafgaand aan het moment van ontslag;
b. er een verwacht netto rendement voor de contante waardeberekening wordt
gehanteerd;
c. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op dienstjaren, afgerond op hele maanden naar
beneden, bij de oud-werkgever.
6. Het afkoopbedrag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, onderdeel f van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
7. Het afkoopbedrag behoort niet tot het salaris, bedoeld in artikel 3:2.
8. Het afkoopbedrag behoort niet tot de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 9b:2
respectievelijk berekeningsgrondslag, bedoeld in 9f:2.
C.

Aan hoofdstuk 9e worden twee nieuwe artikelen toegevoegd luidende als volgt:
Artikel 9e:14 versneld sparen
1. Voor de ambtenaar die na 31 december 2021 gebruik gaat maken van het volledig
buitengewoon verlof bedoeld in artikel 9f:3 wordt versneld levensloop gespaard.
2. Het versneld spaarbedrag is gelijk aan het doeltegoed verminderd met de som van
a. het totaal van het in tranches overgebrachte respectievelijk over te brengen netto
levensloopbedrag naar de spaarrekening,
b. het in 2021 over te brengen bedrag netto spaarverzekeringstegoed naar de
spaarrekening, en
c. de verwachte werkgeversbijdrage netto FLO-spaartegoed tot de leeftijd 55 vanaf 1
januari 2022.
3. Het versneld spaarbedrag wordt eind 2020 en eind 2021 berekend.
4. Het versneld spaarbedrag 2020, berekend eind 2020 wordt gehalveerd in 2020 aan de
ambtenaar als extra levensloopbijdrage bedoeld in artikel 9e:8 eerste lid uitbetaald.
5. Het versneld spaarbedrag 2021, berekend eind 2021 wordt aan de ambtenaar in 2021 als
extra levensloopbijdrage bedoeld in artikel 9e:8 eerste lid uitbetaald.
6. Voor de ambtenaar die op 1 januari 2022 55 jaar of ouder is, wordt het versneld
spaarbedrag zodanig vastgesteld dat per 31 december 2021 het doeltegoed is bereikt.
7. Voor de toepassing van dit artikel wordt ten aanzien van de ambtenaar die het LOGA-pad
niet volgt, uitgegaan van tegoeden die hij gehad zou hebben als hij het LOGA-pad zou
hebben gevolgd.
Artikel 9e:15 afkoop
1. De ambtenaar bedoeld in artikel 9e:8, tweede lid, die vanaf 1 januari 2020 de bezwarende
functie verlaat als bedoeld in artikel 9e:10, tweede lid onder b heeft recht op een
afkoopbedrag.
2. De hoogte van het afkoopbedrag bedraagt bij een ontslag vóór 1 januari 2022 het verschil
tussen het doeltegoed en de som van het op datum ontslag virtuele saldo netto FLOspaartegoed, het nettoresultaat van het resterend bruto levenslooptegoed en het Loyalis
netto spaarverzekeringstegoed.
3. De hoogte van het afkoopbedrag bedraagt bij een ontslag vanaf 1 januari 2022 het verschil
tussen doeltegoed op datum ontslag en het virtueel saldo netto FLO-spaartegoed.
4. De hoogte van het afkoopbedrag wordt door de werkgever bepaald waarbij het
afkoopbedrag wordt gebaseerd op de berekeningsgrondslag op de dag voorafgaand aan
het moment van ontslag;
5. Het afkoopbedrag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, onderdeel f van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
6. Het afkoopbedrag behoort niet tot het salaris, bedoeld in artikel 3:2.
7. Het afkoopbedrag behoort niet tot de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel 9f:2.

