
 

 
  

Hoofdstuk Versie:  
 

Versie geldend op 1-1-2011  

9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 
DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL 
LEEFTIJDSONTSLAG 

§1.Algemene bepalingen 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:1 

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 andere 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. 

§ 2. De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer in een bezwarende 
functie op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van 
de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 
9e:9 niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die 
werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen 

 
Begripsbepalingen 

Artikel 9b:2 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a.  bezoldiging: de optelsom van 
i. het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b, 
ii. de vakantieuitkering; 
iii. de eindejaarsuitkering; 
iv. de functioneringstoelage; 
v. de waarnemingstoelage en 
vi. de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en 
emolumenten, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, met uitzondering van 
de levensloopbijdrage bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9, berekend over een periode van 
12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum, die voortvloeit uit de 
toepassing van artikel 9b:4, artikel 9b:20, artikel 9b:25, zesde lid, artikel 9b:26, artikel 

9b:47 en artikel 9b:52. De bezoldiging wordt, met uitzondering van de bezoldiging 
bedoeld in artikel 9b:20 en 9b:25, na deze datum geïndexeerd met de generieke 
salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen. 
Indien verlofopname door de ambtenaar in deze 12 maanden heeft geleid tot een 



wijziging van de feitelijke uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, 

tweede lid, onderdeel c, werkt die wijziging door in de bezoldiging. 

b. bezwarende functie: een betrekking met een hoge belasting door het frequent draaien 
van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op 
gezondheidsklachten; 

c. dienstjaren voor brandweerpersoneel: de jaren in dienst van een gemeentelijk 
beroepsbrandweerkorps, de jaren werkzaam als buschauffeur of trambestuurder bij 
het stadsvervoer, mits dit een functie was, die op dat moment recht gaf op functioneel 
leeftijdsontslag en de jaren als vrijwilliger bij de brandweer, mits het om jaren gaat 
waarin daadwerkelijk en regelmatig in de uitruk is ingezet en men niet tegelijkertijd 
een aanstelling had als beroepsbrandweer. Bij twijfel over het aantal dienstjaren als 
vrijwilliger dient de ambtenaar aannemelijk te maken hoeveel jaren hij als vrijwilliger 

is ingezet; 

d. dienstjaren voor ambulancepersoneel: de jaren werkzaam bij een gemeentelijke 
ambulancedienst, de jaren werkzaam bij een ambulancedienst van een ziekenhuis of 
bij een ambulancedienst in de particuliere sector en de jaren werkzaam als 
buschauffeur of trambestuurder bij het stadsvervoer, mits dit een functie was, die op 
dat moment recht gaf op functioneel leeftijdsontslag; 

e. FPU-uitkering: de uitkering in het kader van de FPU-regeling; 

f. niet-bezwarende functie: een functie die niet valt onder de definitie van onderdeel b; 

g. tweede loopbaan: iedere functie binnen de organisatie van de gemeente of buiten de 
organisatie van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de 
bezwarende functie; 

h. onbezoldigd volledig verlof: verlof voor de formele arbeidsduur per week, zonder 

behoud van bezoldiging. 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:3 

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006 20 
dienstjaren of meer had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke moment van 
verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 
9e:9niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop heeft 
ontvangen. 

Keuzemogelijkheid voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer 
op 1 januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:4 

1. De ambtenaar wordt op zijn verzoek vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof 
verleend, tegen doorbetaling van 80% van de voor de ambtenaar geldende 
bezoldiging. Voor zover het dienstbelang het toelaat, kan de ambtenaar vanaf de 

datum bedoeld in de eerste volzin in plaats van het volledig buitengewoon verlof als 
hiervoor bedoeld, een keuze maken uit de volgende mogelijkheden: 

a. 100% werken, waarbij voor ieder vol jaar dat gewerkt wordt een bonus wordt 
verstrekt van 20% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar 
voorafgaande aan toekenning van de bonus; 

b. 50% van de voor hem geldende formele arbeidsduur werken, tegen 
doorbetaling van 90% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging; 

c. volledig ontslag op grond van artikel 8:1, waarbij een bonus wordt verstrekt 
van 100% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar 
voorafgaande aan toekenning van de bonus.  

Indien dit voor het behouden van vakbekwaamheidseisen noodzakelijk is en de 
werkgever dit kan aantonen, geldt voor ambulancepersoneel als alternatief voor 



onderdeel b: 60% van een volledige betrekking werken tegen doorbetaling van 95% 

van de daarbij behorende bezoldiging.  

2. De ambtenaar maakt zes kalendermaanden voor de in het eerste lid bedoelde datum 
het college door middel van een verzoek bekend naar welke variant zijn voorkeur 
uitgaat. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:11, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid 
zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat 
luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens 
had vastgesteld dan 55 jaar. 

4. De ambtenaar die kiest voor het in het eerste lid gestelde onder a en b moet medisch 
geschikt zijn om in de bezwarende functie door te werken.  

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het 
derde lid, de in het eerste lid gestelde keuzemogelijkheden later laten ingaan, telkens 
met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch 
geschikt is om door te werken in de bezwarende functie. 

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet, met inachtneming van 
het derde lid, het college uiterlijk zes kalendermaanden voor de beoogde 

ingangsdatum daartoe verzoeken. 
7. De ambtenaar die eenmaal een keuze heeft gemaakt, kan, voor zover het dienstbelang 

dat toelaat, gedurende de periode tot het moment, bedoeld in artikel 9b:11, zijn keuze 
herzien, met dien verstande dat de bonus van artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c, 
berekend wordt naar rato van de tijd die resteert tot de datum, bedoeld in artikel 
9b:11, eerste lid. Hierbij geldt als voorwaarde dat als tweede en eventueel volgende 
keuze alleen een optie in aanmerking komt waarbij minder gewerkt wordt dan bij de 
eerdere keuze. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

8. De ambtenaar die in de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 gebruik maakt 
van de mogelijkheid, bedoeld in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel, en 
direct daaraan voorafgaand een functie bekleedde waaraan salarisschaal 6 of lager 
was verbonden, ontvangt gedurende die periode € 500,- netto per kalenderjaar. De 

ambtenaar die in deze periode geen volledig kalenderjaar gebruik maakt van de 
genoemde mogelijkheid, ontvangt een bedrag naar rato. Deze uitkering wordt eenmaal 
per kalenderjaar in de maand december betaald. Aan de ambtenaar die op grond van 
lokaal beleid al een vergoeding heeft ontvangen, wordt alleen het deel van het 
totaalbedrag, waarop op grond van dit lid recht bestaat, uitbetaald dat hoger is dan de 
reeds ontvangen vergoeding. 

Pensioenopbouw tijdens keuzes van artikel 9b:4 

Artikel 9b:5 

Over de bonus, bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel a en c wordt geen pensioen 
opgebouwd. 

Vakantieopbouw tijdens de periode van artikel 9b:4 

Artikel 9b:6 

Gedurende de periode, bedoeld in artikel 9b:4, vindt opbouw van vakantie-uren plaats naar 
rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkt. 

Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de 
periode van artikel 9b:4 

Artikel 9b:7 

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid, eerste volzin en onder onderdeel a en b, 
zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk artikel 19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van 
toepassing. 

Artikel 9b:8 

(vervallen) 

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:4 

Artikel 9b:9 

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:4 volledig buitengewoon verlof is verleend, 
tegen doorbetaling van 80% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de 
berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee. 



Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:4 

Artikel 9b:10 

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:4, eerste volzin of 
onder b, inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter 
hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:4 van kracht is 

geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een vermindering toegepast. 
Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de 
doorbetaalde bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan. 

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of 
nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:4 van kracht 
is geworden. 

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of 
hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten 
aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing. 

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten 
of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de 
ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde 
werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van 
artikel 9b:4. 

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten 
verkregen wegens overwerk of als gratificatie. 

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of 
het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of 
bedrijf. 

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is 

verplicht daarvan de bewijzen te overleggen. 
8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het 

college besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

Onbezoldigd volledig verlof voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren 
of meer op 1 januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:11 

1. De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald 
volledig buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, 
eerste lid, onderdeel a of b, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin hij de leeftijd van 59 jaar bereikt onbezoldigd volledig verlof verleend. 

2. In afwijking van het eerste lid, gaat het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in het 
eerste lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de 

leeftijd van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van 
artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een 
leeftijdsgrens had vastgesteld van 60 jaar. 

3. Het onbezoldigd volledig verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee de keuze 
van de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:4, later 
is ingegaan. 

4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, wanneer het college op 
grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had 
vastgesteld van 59 of 60 jaar, het onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, 
telkens met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch 
geschikt is om door te werken in de bezwarende functie. 

5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk 

zes kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken. 

Premieverdeling bij pensioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof 

Artikel 9b:12 

1. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, 
eerste lid, langer is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de 
pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-



reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de 

bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. 
2. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, 

tweede lid, langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de 
pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-
reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de 
bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. 

Premie IZA-verzekering tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:13 

In plaats van de tegemoetkoming in de ziektekosten, bedoeld in artikel 7:24a en artikel 7:25, 
wordt de ambtenaar, zolang het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, 
voortduurt, voor de premie van de IZA-verzekering als postactief beschouwd. 

Vakantieopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:14 

Gedurende de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, vindt geen 
opbouw van vakantie-uren plaats. 

Artikel 9b:15 

(vervallen) 

Artikel 9b:16 

(vervallen) 

Ziekte tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:17 

Ziekte tijdens de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, leidt 
niet tot stopzetting van het onbezoldigd volledig verlof. 

Ambtsjubileumgratificatie tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:18 

De periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, telt niet mee voor de 
berekening van de ambtsjubileumgratificatie. 

Garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 50 jaar voor de 
ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006 in een 
bezwarende functie 

Artikel 9b:19 

1. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig, 
maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 
respectievelijk artikel 8:5 niet van toepassing. 

2. De ambtenaar, genoemd in het eerste lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, 
bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid. 

3. De datum, bedoeld in het tweede lid gaat zoveel later in als het college op 31 
december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor 

de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 
4. Op de ambtenaar, genoemd in het tweede lid, zijn vanaf de datum van herstel, voor 

zover de medische geschiktheid dat toelaat, artikel 9b:4 tot en met artikel 9b:18 van 
toepassing. 

5. De ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 55 jaar en die wegens 
ziekte ongeschikt wordt om zijn betrekking te vervullen, wordt niet ziek gemeld. Vanaf 
de datum dat de door deze ambtenaar gemaakte keuze op grond van artikel 9b:4, 
eerste lid, vanwege medische geschiktheid niet meer mogelijk is, verandert deze 
keuze in een keuze die op grond van zijn medische geschiktheid nog wel mogelijk is, 
met dien verstande dat de bonus van artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c, berekend 
wordt naar rato van de tijd die resteert tot de datum, bedoeld in artikel 9b:11, eerste 
lid. Op hem blijft artikel 9b:11 van toepassing. 



6. De datum, bedoeld in het vijfde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de 
bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 

Salarisgarantie bij definitieve herplaatsing bij ziekte 

Artikel 9b:20 

1. De ambtenaar die op grond van hoofdstuk 7 binnen de organisatie van de gemeente 
definitief herplaatst wordt, heeft recht op een garantietoelage ter hoogte van het 
negatieve verschil tussen de oude bezoldiging en het nieuwe totaalinkomen van de 
ambtenaar. Tot het totaalinkomen wordt de nieuwe bezoldiging gerekend, alsmede de 

uitkeringen die de ambtenaar in verband met zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt. 
2. Wanneer de ambtenaar op grond van hoofdstuk 7 definitief herplaatst wordt in een 

functie met een lager totaalinkomen buiten de organisatie van de gemeente, maken 
het college en de ambtenaar afspraken over een financiële regeling. 

Levensloop voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 
januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:21 

Op de ambtenaar, die een bezwarende functie bekleedt, waaraan het college op 31 december 

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had 
vastgesteld, is de levensloopregeling van hoofdstuk 9e van toepassing. 
 

Inkoop OP voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 
januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:22 

1. Ten behoeve van de ambtenaar wordt, onder de voorwaarde dat hij daarvoor fiscale 
ruimte beschikbaar heeft, op de leeftijd van 53 jaar een bedrag in ABP Extra Pensioen 
gestort ter hoogte van 57% van het geïndexeerde loon maal de leeftijdsafhankelijke 
factor, die behoort bij de leeftijd van 53 jaar. Hierbij is het geïndexeerde loon het 
gemiddelde pensioengevend inkomen zoals dat bij ABP bekend is over de dienstjaren 
tot 53 jaar maal de indexatie per betreffend dienstjaar zoals door ABP is vastgesteld. 
Indien het loon uit enig dienstjaar bij ABP niet bekend is, toont de ambtenaar wat het 

loon is geweest. 
2. Wanneer er onvoldoende fiscale ruimte is, wordt hetgeen niet in ABP Extra Pensioen 

gestort kan worden, aan de ambtenaar ter beschikking gesteld. 
3. Ten behoeve van de ambtenaar die voor de leeftijd van 53 jaar uittreedt uit een 

bezwarende functie wordt, met inachtneming van het tweede lid, het in het eerste lid 
genoemde bedrag in ABP Extra Pensioen gestort op het moment van uittreden, waarbij 
de leeftijdsafhankelijke factor wordt toegepast die hoort bij de leeftijd op het moment 
van uittreden en het gemiddelde loon wordt berekend tot het moment van uittreden.  

4. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot het pensioengevend 
inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP. 

5. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot de bezoldiging. 
6. De ambtenaar kan zijn werkgever eenmalig verzoeken om een indicatie van het 

verwachte te storten bedrag. Het college bepaalt, in overleg met de ambtenaar, het 
geschikte moment voor deze indicatie. 

Leeftijdsafhankelijke factor voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren 
of meer op 1 januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:22a 

1. De in artikel 9b:22 genoemde leeftijdsafhankelijke factor is afhankelijk van de door 
ABP gehanteerde actuariële tarieven. 

2. De leeftijdafhankelijke factor bedraagt: 
Leeftijd    factor           leeftijd   factor           leeftijd   factor 
      18        0,281                33        0,438                48        0,682 
      19        0,290                34        0,451                49        0,703            

      20        0,298                35        0,464                50        0,723 



      21        0,308                36        0,479                51        0,745 

      22        0,317                37        0,493                52        0,768 
      23        0,326                38        0,508                53        0,791 
      24        0,335                39        0,523                54        0,814 
      25        0,346                40        0,539                55        0,839 
      26        0,356                41        0,555                56        0,864 
      27        0,366                42        0,572                57        0,891 
      28        0,378                43        0,588                58        0,916 
      29        0,389                44        0,606                59        0,944 
      30        0,400                45        0,624                60        0,973 
      31        0,413                46        0,643                61        1,002 
      32        0,425                47        0,663 

3. Wanneer de in lid 1 genoemde tarieven door ABP worden gewijzigd, stellen LOGA-

partijen nieuwe leeftijdafhankelijke factoren vast. 

Inkoop OP bij regionalisering 

Artikel 9b:22b 

In afwijking van artikel 9b:22, derde lid, wordt voor de ambtenaar 

 die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende functie 
wordt ontslagen en 

 op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft, geen bedrag in ABP Extra 
Pensioen gestort op het moment van uittreden. 

§3. De ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren in een 
bezwarende functie op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van 
verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld 
in artikel 9e:8 en 9e:9 niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die 
werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen 

 
Werkingssfeer 
Artikel 9b:23 

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 
2006 minder dan 20 dienstjaren had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke 

moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als 
bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die 
werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen. 

Doorwerken zolang dat medisch verantwoord is en tenzij tweede loopbaan gestart 
wordt 
Artikel 9b:24 

1. Zolang dit medisch verantwoord is, blijft de ambtenaar, onder toepassing van artikel 
9b:26, in de bezwarende functie werkzaam tot het moment, bedoeld in artikel 9b:28. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer het college en de ambtenaar in het kader 
van het loopbaanplan hierover andere afspraken maken. 

Tweede loopbaan voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 
2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:25 

1. Op de ambtenaar is tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij 
de leeftijd van 55 jaar bereikt hoofdstuk 9a van toepassing, met inachtneming van de 
volgende leden. 

2. De datum, bedoeld in het eerste lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 
2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de 
bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 

3. Voor brandweerpersoneel geldt dat in het kader van de tweede loopbaan eerst gezocht 
wordt naar een functie binnen de organisatie van de gemeente. 

4. De ambtenaar met geen of onvoldoende diploma's kan via een procedure voor 
erkenning verworven competenties zijn competenties laten erkennen.  



5. Indien dit behulpzaam is bij het vormgeven van de tweede loopbaan heeft de 

ambtenaar recht op vergoeding van de kosten, voor zover redelijk, van een extern 
loopbaanadvies. 

6. De ambtenaar die in het kader van de tweede loopbaan een andere functie aanvaardt 
binnen de organisatie van de gemeente, ontvangt, in afwijking van artikel 9a:11, 
eerste tot en met zevende lid, een garantietoelage ter hoogte van het negatieve 
verschil tussen de oude bezoldiging en de nieuwe bezoldiging. 

7. Het college en de ambtenaar maken in het kader van het loopbaanplan afspraken over 
een financiële regeling wanneer de ambtenaar in het kader van de tweede loopbaan 
buiten de organisatie van de gemeente een functie aanvaardt met een lager 
totaalinkomen. 

Recht voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een 
bezwarende functie 

Artikel 9b:26 

1. De ambtenaar gaat met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand 
waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt 50% van de voor hem geldende formele 
arbeidsduur werken tegen doorbetaling van 90% van de voor de ambtenaar geldende 
bezoldiging. Indien dit voor het behouden van vakbekwaamheidseisen noodzakelijk is 
en de werkgever dit kan aantonen, geldt voor ambulancepersoneel als alternatief 60% 
van een volledige betrekking werken tegen doorbetaling van 95% van de voor de 
ambtenaar geldende bezoldiging. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:35, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid, 
zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat 
luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens 
had vastgesteld dan 55 jaar. 

3. De ambtenaar moet medisch geschikt zijn om op de wijze, bedoeld in het eerste lid, in 

zijn bezwarende functie door te werken. 
4. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in het eerste lid, in 

zijn bezwarende functie door te werken, wordt ziek gemeld. Op hem is artikel 9b:43, 
eerste lid, van toepassing. 

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het 
tweede lid, het in het eerste lid bedoelde moment later laten ingaan, telkens met een 
periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om 
door te werken in de bezwarende functie.  

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet, met inachtneming van 
het tweede lid, het college uiterlijk zes kalendermaanden voor de beoogde 
ingangsdatum daartoe verzoeken. 

Pensioenopbouw tijdens periode van artikel 9b:26 

Artikel 9b:27 

(vervallen) 

Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de 
periode van artikel 9b:26 

Artikel 9b:27a 

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid, zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, 
respectievelijk artikel 19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing. 

Gedeeltelijk doorbetaald buitengewoon verlof voorde ambtenaar geboren na 1949 
met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:28 

1. De ambtenaar die op 1 januari 2006 minder dan 20 dienstjaren heeft, wordt vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij een bepaalde leeftijd 

bereikt, volledig buitengewoon verlof verleend, tegen doorbetaling van een bepaald 
percentage van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. De leeftijd en het 
percentage zijn afhankelijk van het aantal dienstjaren op 1 januari 2006. De leeftijd 
waaraan de ingangsdatum van het volledig buitengewoon verlof is gekoppeld, en het 
percentage dat vanaf dat moment wordt betaald zijn bij een aantal dienstjaren op 1 
januari 2006 van: 

a. 5 tot 10 jaar:  58 jaar en 75% 



b. 10 tot 15 jaar: 57 jaar en 78% 

c. 15 tot 20 jaar: 56 jaar en 80% 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:35, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid, 

zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat 
luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdgrens had 
vastgesteld dan 55 jaar. 

3. De datum, bedoeld in het eerste lid wordt uitgesteld met die periode, waarmee het 
moment van de ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 
9b:26 later is ingegaan. 

Pensioenopbouw tijdens periode van artikel 9b:28 

Artikel 9b:29 

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:28, bouwt de ambtenaar pensioen op over de 
volledige bezoldiging. 

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:28 

Artikel 9b:30 

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:28 volledig buitengewoon verlof is 
verleend, tegen doorbetaling van 75%, 78% of 80% van de voor de ambtenaar geldende 
bezoldiging, tellen voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.  

Vakantieopbouw tijdens de periode van artikel 9b:26 en 9b:28 

Artikel 9b:31 

Gedurende de periode, bedoeld in artikel 9b:26 en artikel 9b:28, vindt opbouw van 
vakantieuren plaats naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkt. 

Artikel 9b:32 

(vervallen) 

Artikel 9b:33 

(vervallen) 

Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:26 en artikel 9b:28 

Artikel 9b:34 

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:26 en artikel 9b:28 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:26 van toepassing is 
geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een vermindering toegepast. 
Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de 
doorbetaalde bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.  

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of 
nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:26 

van toepassing is geworden.  
3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of 

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten 
aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing.  

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten 
of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de 
ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde 
werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van 
artikel 9b:26.  

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten 

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.  
6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of 

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of 
bedrijf.  

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is 
verplicht daarvan de bewijzen te overleggen. 



8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het 

college besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

Onbezoldigd volledig verlof voor de ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 
dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:35 

1. De ambtenaar wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
de ambtenaar de leeftijd van 59 jaar bereikt onbezoldigd volledig verlof verleend. 

2. In afwijking van het eerste lid, gaat het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in het 
eerste lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
medewerker de leeftijd van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 
op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende 
functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 60 jaar. 

3. Het onbezoldigd volledig verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee het 
moment van de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 
9b:26 later is ingegaan. 

4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, voor wie het college op 31 
december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor 
de bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 59 of 60 jaar, het 

onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, telkens met een jaar. Voorwaarde 
hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende 
functie. 

5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes 
kalendermaanden jaar voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken. 

Premieverdeling bij persioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof 

Artikel 9b:36 

1. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, 
eerste lid, langer is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de 
pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-
reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de 

bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. 
2. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, 

tweede lid, langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de 
pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-
reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de 
bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. 

Premie IZA-verzekering tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:37 

In plaats van de tegemoetkoming in de ziektekosten, bedoeld in artikel 7:24a en artikel 7:25, 
wordt de ambtenaar, zolang het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, 
voortduurt, voor de premie van de IZA-verzekering als postactief beschouwd. 

Vakantieopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:38 

Gedurende de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, vindt geen 
opbouw van vakantie-uren plaats. 

Artikel 9b:39 

(vervallen) 

Artikel 9b:40 

(vervallen) 

Ziekte tijdens onbezoldigd volledig verlof 



Artikel 9b:41 

Ziekte tijdens de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, leidt 
niet tot stopzetting van het onbezoldigd volledig verlof. 

Ambtsjubileumgratificatie tijdens onbezoldigd volledig verlof 
Artikel 9b:42 

De periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, telt niet mee voor de 
berekening van de ambtsjubileumgratificatie. 

Arbeidsongeschiktheid en garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd 
van 50 jaar voor de ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren op 1 
januari 2006 in een bezwarende functie 

Artikel 9b:43 

1. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in artikel 9b:26, 
eerste lid, in zijn bezwarende functie door te werken, wordt beter gemeld op de 
datum, bedoeld in artikel 9b:28. 

2. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 50 jaar valt en die 
volledig, maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 
respectievelijk artikel 8:5 niet van toepassing. 

3. De ambtenaar, genoemd in het tweede lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, 
bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid. 

4. De datum, bedoeld in het derde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 
2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de 
bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.  

5. Op de ambtenaar, genoemd in het derde lid, blijven vanaf de datum van herstel artikel 
9b:26 tot en met artikel 9b:42 van toepassing. 

Levensloop voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 

Artikel 9b:44 

Op de ambtenaar, die een bezwarende functie bekleedt, waaraan het college op 31 december 
2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had 
vastgesteld, is de levensloopregeling van hoofdstuk 9e van toepassing. 

Inkoop OP voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 

Artikel 9b:45 

1. Ten behoeve van de ambtenaar wordt, onder de voorwaarde dat hij daarvoor fiscale 
ruimte beschikbaar heeft en 20 bezwarende dienstjaren heeft op het moment van 
storting, op de leeftijd van 53 jaar een bedrag in ABP Extra Pensioen gestort ter 
hoogte van 57% van het geïndexeerde loon maal de leeftijdsafhankelijke factor, die 
behoort bij de leeftijd van 53 jaar. Hierbij is het geïndexeerde loon het gemiddelde 
pensioengevend inkomen zoals dat bij ABP bekend is over de dienstjaren tot 53 jaar 
maal de indexatie per betreffend dienstjaar zoals door ABP is vastgesteld. Indien het 

loon uit enig dienstjaar bij ABP niet bekend is, toont de ambtenaar wat het loon is 
geweest. 

2. Voor de ambtenaar, die op de leeftijd van 53 jaar nog geen 20 dienstjaren heeft, wordt 
het percentage van 57% genoemd in het eerste lid gedeeld door 20 en 
vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren dat de ambtenaar heeft op de leeftijd van 
53 jaar.  

3. Wanneer de ambtenaar na de leeftijd van 53 jaar doorwerkt in de bezwarende functie, 
wordt voor hem in ieder jaar tot de leeftijd van 59 jaar of tot een moment hiervoor, 
wanneer eerder 20 dienstjaren bereikt zijn, een bedrag in ABP Extra Pensioen gestort 
ter hoogte van het inkomen in dat jaar x de deeltijdfactor in dat jaar x 2,85% maal de 
leeftijdsafhankelijke factor, die hoort bij de leeftijd op het moment van het recht op 
uitbetaling. De leeftijd van 59 jaar is 60 jaar, wanneer het een functie betreft waaraan, 

op 31 december 2005, een FLO-leeftijd van 60 jaar was verbonden. 
4. Wanneer er onvoldoende fiscale ruimte is, wordt hetgeen niet in ABP Extra Pensioen 

gestort kan worden, aan de ambtenaar overgemaakt. 
5. Ten behoeve van de ambtenaar die voor de leeftijd van 53 jaar uittreedt uit een 

bezwarende functie wordt, met inachtneming van het vierde lid, het in het eerste lid 
genoemde of, indien van toepassing, het in het tweede lid genoemde bedrag in ABP 
Extra Pensioen, gestort op het moment van uittreden, waarbij de leeftijdsafhankelijke 



factor wordt toegepast die hoort bij de leeftijd op het moment van uittreden en het 

gemiddelde loon wordt berekend tot het moment van uittreden.  
6. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot het pensioengevend 

inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP. 

7. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot de bezoldiging. 
8. Bij opschuiven van het moment waarop mensen minder gaan werken, als bedoeld in 

artikel 9b:26, vijfde lid, wordt het aantal dienstjaren niet verhoogd met het aantal 
jaren na 59 jaar. 

9. Bij opschuiven van het moment van onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 
9b:35, vierde lid, wordt het aantal dienstjaren niet verhoogd met het aantal jaar na 59 
jaar. De leeftijd van 59 jaar is 60 jaar, wanneer het een functie betreft waaraan, op 31 
december 2005, een FLO-leeftijd van 60 jaar was verbonden. 

10. De ambtenaar kan zijn werkgever eenmalig verzoeken om een indicatie van het 
verwachte te storten bedrag. Het college bepaalt, in overleg met de ambtenaar, het 
geschikte moment voor deze indicatie. 

Leeftijdsafhankelijke factor voor de ambtenaar geboren met minder dan 20 
dienstjaren op 1 januari 2006 

Artikel 9b:45a 

1. De in het artikel 9b:45 genoemde leeftijdsafhankelijke factor is afhankelijk van de 
door ABP gehanteerde actuariële tarieven. 

2. De leeftijdsafhankelijke bijdrage bedraagt: 
leeftijd  factor   leeftijd  factor   leeftijd  factor 
18           0,281    33           0,438    48            0,682 
19           0,290    34           0,451    49            0,703 
20           0,298    35           0,464    50            0,723 

21           0,308    36           0,479    51            0,745 
22           0,317    37           0,493    52            0,768 
23           0,326    38           0,508    53            0,791 
24           0,335    39           0,523    54            0,814 
25           0,346    40           0,539    55            0,839 
26           0,356    41           0,555    56            0,864 
27           0,366    42           0,572    57            0,891 
28           0,378    43           0,588    58            0,916 
29           0,389    44           0,606    59            0,944 
30           0,400    45           0,624    60            0,973 
31           0,413    46           0,643    61            1,002 

32           0,425    47           0,663 
3. Wanneer de in lid 1 genoemde tarieven door ABP worden gewijzigd, stellen LOGA-

partijen nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren vast. 

Inkoop OP bij regionalisering 

Artikel 9b:45b 

In afwijking van artikel 9b:45, vijfde lid, wordt voor de ambtenaar 

 die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende functie 
wordt ontslagen en 

 op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft, geen bedrag in ABP Extra 
Pensioen gestort op het moment van uittreden. 

Paragraaf 4 
De ambtenaar in een bezwarende functie geboren voor 1950 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:46 

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar in een bezwarende functie, die geboren is 
voor 1950. 

Aanvulling op FPU-uitkering voor de ambtenaar geboren voor 1950 in een 
bezwarende functie 



Artikel 9b:47 

1. De ambtenaar wordt onder de voorwaarde dat hij een FPU-uitkering aanvraagt en 
ontvangt, vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 
55 jaar bereikt, volledig ontslag verleend op grond van artikel 8:11. 

2. De datum van ontslag, bedoeld in het eerste lid, gaat zoveel later in als het college op 
31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, 
voor de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 

3. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het 
tweede lid, verzoeken om de datum van ontslag, bedoeld in het eerste lid, later laten 
ingaan, telkens met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar 
medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende functie.  

4. De FPU-uitkering van de ambtenaar wordt tot de leeftijd van 60 jaar aangevuld tot 
80% van de bezoldiging. Daarna wordt de FPU-uitkering aangevuld tot 70% van de 
bezoldiging. 

5. Bij toepassing van het derde lid wordt de aanvulling bedoeld in het vierde lid 
actuarieel neutraal verhoogd. 

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar 

Artikel 9b:47a 

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar 

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. 

Verrekening inkomsten na ontslag op grond van artikel 9b:47 

Artikel 9b:48 

1. Wanneer de gewezen ambtenaar inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum van ontslag, 
bedoeld in artikel 9b:47, wordt op uitkering, bedoeld in artikel 9b:47, vierde lid, een 
vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de 
inkomsten en uitkering de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan. 

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of 
nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum, bedoeld in het eerste lid.  

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of 
hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten 



aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing. 
4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten 

of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de 
ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde 
werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.  

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten 
verkregen wegens overwerk of als gratificatie.  

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of 
het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of 
bedrijf.  

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is 

verplicht daarvan de bewijzen te overleggen. 
8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het 

college besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

Ambtenaar, geboren voor 1950 in een bezwarende functie, die niet voldoet aan 
voorwaarden voor FPU 

Artikel 9b:49 

Op de ambtenaar die niet voldoet aan de voorwaarden voor een FPU-uitkering: 

a.  zijn de artikelen 9b:3 tot en met 9b:22 van overeenkomstige toepassing als de 
ambtenaar op 1 januari 2006 20 dienstjaren of meer had;  

b. zijn de artikelen 9b:23 tot en met 9b:45 van overeenkomstige toepassing als de 
ambtenaar op 1 januari 2006 minder dan 20 dienstjaren had. 

Paragraaf 5 
De ambtenaar in een niet bezwarende functie 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:50 

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar in een niet bezwarende functie. 

De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006, in een 
niet bezwarende functie 

Artikel 9b:51 

1. De ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006 20 dienstjaren of meer 
had, krijgt voor ieder jaar dat hij de niet bezwarende functie bekleed heeft, waarvoor 
door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, 
leeftijdsgrenzen zijn bepaald, een levensloopbijdrage van 2% van het voor ambtenaar 
geldende jaarsalaris over het jaar dat de functie werd bekleed. 

2. De levensloopbijdrage wordt betaald over maximaal 20 jaar, die direct voorafgaan aan 
1 januari 2006. 

3. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen als bedoeld in 
artikel 3.1, lid 1, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds 

ABP. 

De ambtenaar geboren voor 1950, in een niet bezwarende functie 

Artikel 9b:52 

1. Voor zover het dienstbelang dit toelaat en onder de voorwaarde dat de ambtenaar een 
FPU-uitkering aanvraagt en ontvangt, maakt de ambtenaar een keuze uit de volgende 
mogelijkheden: 

a. volledig ontslag op grond van artikel 8:11, ingaande op de eerste dag van de 

maand, volgend op die waarin de ambtenaar 60 jaar en drie maanden is 
geworden; 

b. volledig ontslag op grond van artikel 8:11 op een latere datum dan bedoeld 
onder a.  

2. De ambtenaar die kiest voor het in het eerste lid gestelde onder b moet medisch 
geschikt zijn om in de bezwarende functie door te werken. 



3. De FPU-uitkering van de ambtenaar die gekozen heeft voor volledig ontslag, bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel a, wordt tot de leeftijd van 62 jaar aangevuld tot 80% van 
de bezoldiging. Daarna wordt de FPU-uitkering aangevuld tot 70% van de bezoldiging. 

4. Op de ambtenaar die gekozen heeft voor volledig ontslag, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, is hoofdstuk 5a van overeenkomstige toepassing. 

5. Op de ambtenaar die niet voldoet aan de voorwaarden voor een FPU-uitkering is 
artikel 9b:51 van overeenkomstige toepassing. 

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. 

Verrekening inkomsten na ontslag op grond van artikel 9b:52 

Artikel 9b:53 

1. Wanneer de gewezen ambtenaar inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum van ontslag, 
bedoeld in artikel 9b:52, wordt op uitkering, bedoeld in artikel 9b:52, derde en vierde 

lid, een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede 
de inkomsten en uitkering de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.  

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of 
nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum, bedoeld in het eerste lid. 

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of 
hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten 
aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing. 

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten 
of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de 

ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde 
werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.  

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten 
verkregen wegens overwerk of als gratificatie.  



6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of 

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of 
bedrijf. 

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is 
verplicht daarvan de bewijzen te overleggen. 

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het 
college besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

§ 6. De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer in een bezwarende 
functie op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van 
de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 
9e:9 in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die geen 
werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen. 
Artikel 9b:54 Werkingssfeer 
Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 

2006 20 dienstjaren of meer had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke 
moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 – als 
bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 in aanmerking kwam voor een WIA/WAO-uitkering en die geen 
werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen. 

Artikel 9b:55 Analoge toepassing 

De artikelen 9b:4 tot en met artikel 9b:10, artikel 9b:20, artikel 9b:22, artikel 9b:22a en 
artikel 9b:22b zijn van toepassing. 

Artikel 9b:56 Volledig buitengewoon verlof 
1. De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald volledig 
buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel 
a of b, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd 
van 59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een periode van 3 jaar, tegen 
doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. 
2. In afwijking van het eerste lid, gaat het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste 
lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 60 
jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat 
luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld 
van 60 jaar.  
3. Het volledig buitengewoon verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee de keuze van 

de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:4, later is ingegaan.  
4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, wanneer het college op grond 
van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had vastgesteld van 
59 of 60 jaar, het onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, telkens met een periode van 
een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de 
bezwarende functie.  
5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes 
kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken. 
6. Indien de ambtenaar uittreedt uit een bezwarende functie voor aanvang van het volledig 
buitengewoon verlof dan heeft de ambtenaar bij uittreden recht op volledig buitengewoon 
verlof als bedoeld in het eerste lid. 

7. Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een 
andere bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het 
overgangsrecht voortgezet wordt, dan is het zesde lid niet van toepassing en behoudt de 
ambtenaar de rechten op grond van het eerste tot en met vijfde lid. 

Artikel 9b:57 Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage 
tijdens de periode van artikel 9b:56 

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:56 zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk 
artikel 19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing. 

Artikel 9b:58 Premie IZA-verzekering tijdens periode van artikel 9b:56 

In plaats van de tegemoetkoming in de ziektekosten, bedoeld in artikel 7:24a en artikel 7:25, 
wordt de ambtenaar, zolang het buitengewoon volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:56, 
voortduurt, voor de premie van de IZA-verzekering als postactief beschouwd.  



Artikel 9b:59 Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:56 

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:56 volledig buitengewoon verlof is 
verleend, tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen 
voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee. 

Artikel 9b:60 Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:56 

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:56, inkomsten geniet of 
gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na 
de datum waarop artikel 9b:56 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de 
bezoldiging een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag 
waarmede de inkomsten en de doorbetaalde bezoldiging samen de laatstelijk genoten 
bezoldiging te boven gaan.  
2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of nonactiviteit, 
onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:56 van kracht is geworden.  
3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere 
inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten aanzien van die 

inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige 
toepassing.  
4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten of 
hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de ambtenaar 
aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of 
van andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van artikel 9b:56.  
5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten 
verkregen wegens overwerk of als gratificatie.  
6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of het 
starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of bedrijf.  
7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht daarvan de 

bewijzen te overleggen.  
8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college 
besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

Artikel 9b:61 Vakantieopbouw tijdens volledig buitengewoon verlof 

Gedurende de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:56 vindt 
geen opbouw van vakantie-uren plaats. 

Artikel 9b:62 Ziekte tijdens volledig buitengewoon verlof 
Ziekte tijdens de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:55, leidt 
niet tot stopzetting van het volledig buitengewoon verlof. 

Artikel 9b:63 Garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 50 jaar 

1. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig, 
maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 respectievelijk 
artikel 8:5 niet van toepassing. 
2. De ambtenaar, genoemd in het eerste lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, bedoeld 
in artikel 9b:4, eerste lid. 
3. De datum, bedoeld in het tweede lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 
2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende 
functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 
4. Op de ambtenaar, genoemd in het tweede lid, zijn vanaf de datum van herstel, voor zover 
de medische geschiktheid dat toelaat, artikel 9b:4 tot en met artikel 9b:10 alsmede artikel 

9b:56 tot en met 9b:62 van toepassing. 
5. De ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 55 jaar en die wegens ziekte 
ongeschikt wordt om zijn betrekking te vervullen, wordt niet ziek gemeld. Vanaf de datum dat 
de door deze ambtenaar gemaakte keuze op grond van artikel 9b:4, eerste lid, vanwege 
medische geschiktheid niet meer mogelijk is, verandert deze keuze in een keuze die op grond 
van zijn medische geschiktheid nog wel mogelijk is, met dien verstande dat de bonus van 
artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c, berekend wordt naar rato van de tijd die resteert tot de 
datum, bedoeld in artikel 9b:56, eerste lid. Op hem blijft artikel 9b:56 van toepassing. 
6. De datum, bedoeld in het vijfde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 2005 
op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie 
een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar. 



Artikel 9b:64 Volledig buitengewoon verlof bij regionalisering 

Voor de ambtenaar die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de 
bezwarende functie wordt ontslagen en op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing 
blijft, blijft deze paragraaf van toepassing. 

§ 7. De ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren in een 
bezwarende functie op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van 
verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop – in december 2006 - in 
aanmerking kwam voor een WAO/WIA uitkering en die geen werkgeversbijdragen 
levensloop heeft ontvangen. 
Artikel 9b:65 Werkingssfeer 
Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006 
minder dan 20 dienstjaren had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke moment van 
verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop – in december 2006 - in aanmerking kwam voor een 
WAO/WIA uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen. 

Artikel 9b:66 Analoge toepassing 

De artikelen 9b:24 tot en met artikel 9b:34, artikel 9b:45, artikel 9b:45a en artikel 9b:45b zijn van 
toepassing. 

Artikel 9b:67 Volledig buitengewoon verlof 

1. De ambtenaar wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
ambtenaar de leeftijd van 59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een 

periode van 3 jaar tegen doorbetaling van 70% van zijn bezoldiging. 
2. Wanneer op het moment bedoeld in het eerste lid nog geen 20 dienstjaren zijn bereikt, dan 

wordt het buitengewoon volledig verlof als bedoeld in het eerste lid verleend naar rato van het 
aantal dienstjaren, dat op dat moment is bereikt.  

3. In afwijking van het eerste lid, gaat het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste lid, 
in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de medewerker de leeftijd 
van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals 
dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld 
van 60 jaar.  

4. Het volledig buitengewoon verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee het moment van de 
ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:26 later is ingegaan.  

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, voor wie het college op 31 december 
2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende 
functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 59 of 60 jaar, het onbezoldigd volledig verlof later 
laten ingaan, telkens met een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is 
om door te werken in de bezwarende functie.  

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes 
kalendermaanden jaar voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken. 

7. Indien de ambtenaar uittreedt uit een bezwarende functie voor aanvang van het volledig 
buitengewoon verlof dan heeft de ambtenaar bij uittreden recht op buitengewoon verlof als 
bedoeld in het eerste lid naar rato van aantal dienstjaren op dat moment met een maximum van 
20 dienstjaren. 

8. Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een andere 

bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het overgangsrecht 
voortgezet wordt, dan is het zevende lid niet van toepassing en behoudt de ambtenaar de 
rechten op grond van het eerste tot en met zesde lid. 

Artikel 9b:68 Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage 
tijdens de periode van artikel 9b:67 

 
Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:67 zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk artikel 19a:8, 
artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing. 

Artikel 9b:69 Premie IZA-verzekering tijdens de periode van artikel 9b:67 

In plaats van de tegemoetkoming in de ziektekosten, bedoeld in artikel 7:24a en artikel 7:25, wordt de 
ambtenaar, zolang het buitengewoon volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:67, voortduurt, voor de 
premie van de IZA-verzekering als postactief beschouwd. 



Artikel 9b:70 

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:62 gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof is verleend, 
tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de berekening 
van de ambtsjubileumgratificatie niet mee. 

Artikel 9b:71 Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:67 

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:67 inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 
9b:67 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een vermindering toegepast. 
Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de doorbetaalde bezoldiging 
samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.  
2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of nonactiviteit, onmiddellijk 
voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:67 van kracht is geworden.   
3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere inkomsten 
verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten aanzien van die inkomsten of hogere 
inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing.  

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten of hogere 
inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de ambtenaar aannemelijk maakt 
dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband 
houdende met de toepassing van artikel 9b:67.  
5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten verkregen wegens 
overwerk of als gratificatie.  
6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of het starten van 
een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of bedrijf.  
7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband met arbeid of 
bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht daarvan de bewijzen te overleggen.  
8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten een 
korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen. 

Artikel 9b:72 Vakantieopbouw tijdens volledig buitengewoon verlof 
Gedurende de periode van het gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:67 vindt geen 
opbouw van vakantie-uren plaats. 

Artikel 9b:73 Ziekte tijdens volledig buitengewoon verlof 

Ziekte tijdens de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:67, leidt 

niet tot stopzetting van het gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof. 

  
Artikel 9b:74 Arbeidsongeschiktheid en garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na 
de leeftijd van 50 jaar 

1. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid, 
in zijn bezwarende functie door te werken, wordt beter gemeld op de datum, bedoeld in artikel 
9b:28. 

2. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig, maar 
niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 respectievelijk artikel 8:5 

niet van toepassing. 
3. De ambtenaar, genoemd in het tweede lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, bedoeld in 

artikel 9b:26, eerste lid. 
4. De datum, bedoeld in het derde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 2005 op 

grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een 
hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.  

5. Op de ambtenaar, genoemd in het derde lid, blijven vanaf de datum van herstel artikel 9b:26 tot 
en met artikel 9b:34 alsmede 9b:67 tot en met 9b:73 van toepassing. 

  

 
  



 

 
  

Hoofdstuk Versie:  
 

Versie geldend op 1-1-2011  

9e DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING FLO-
OVERGANGSRECHT 

Werkingssfeer 
Artikel 9e:1 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar op wie paragraaf 2 of 3 van hoofdstuk 9b of op wie 

artikel 9b:49 van toepassing is. 

Begripsomschrijvingen 

Artikel 9e:2 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  
a. gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht: een regeling als bedoeld in 

artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964; 
b. instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld 

in artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964; 
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. 

2. Het LOGA-pad houdt 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. 

Doel 
Artikel 9e:3 

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben ten doel het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten 
behoeve van de financiering van een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof door de ambtenaar. De 
gespaarde voorziening blijft qua omvang binnen de grenzen van artikel 19g van de Wet op de 
loonbelasting 1964. 

Verzoek tot deelname levensloopregeling 

Artikel 9e:4 

1. De ambtenaar die wil deelnemen aan de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht 
meldt dit bij het college. 

2. Het college verwerkt de melding uiterlijk met ingang van de derde kalendermaand na ontvangst, 
tenzij niet wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in artikel 9e:5. 

3. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden. 

 
 



Voorwaarden deelname levensloopregeling 

Artikel 9e:5 

1. De ambtenaar informeert het college schriftelijk over de instelling waarbij de levenslooprekening 
of de levensloopverzekering wordt aangehouden. 

2. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college of hij een levenslooptegoed heeft opgebouwd 

bij een of meer gewezen inhoudingsplichtigen tenzij een andere werkgever bij wie de ambtenaar 
in dienstbetrekking staat geacht wordt inhoudingsplichtig te zijn ten aanzien van dit 
levenslooptegoed.  

3. De ambtenaar stemt er schriftelijk mee in dat de instelling aan het college informatie verstrekt 
over de omvang van het levenslooptegoed van de ambtenaar tenzij dit levenslooptegoed geacht 
wordt te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige bij wie de ambtenaar in 
dienstbetrekking staat.  

4. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college dat hij gedurende zijn deelname aan de 
gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht niet deelneemt aan een spaarloonregeling 
als bedoeld in artikel 32 Wet op de loonbelasting 1964.  

Inleg 

Artikel 9e:6 

1. De ambtenaar vermeldt bij zijn melding om deel te nemen aan de gemeentelijke 
levensloopregeling FLO-overgangsrecht het gewenste bedrag van de inleg per jaar. 

2. De ambtenaar kan eenmaal per jaar op een door het college aangewezen wijze en tijdstip de 
hoogte van de inleg wijzigen.  

3. De inleg bestaat uit een of meerdere van de in artikel 9e:7 genoemde bronnen.  

Bronnen 

Artikel 9e:7 

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-
overgangsrecht bestaat uit een of meer van de volgende bronnen: 

a. het salaris 
b. de vakantietoelage; 
c. de eindejaarsuitkering; 
d. de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 9e:8 en 9e:9; 
e. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 4a:1; 
f. het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:3 lid 3. 

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006  
Artikel 9e:8 

1. De ambtenaar op wie paragraaf 2 van hoofdstuk 9b van toepassing is, heeft recht op een 
levensloopbijdrage van de gemeente.  

2. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een leeftijdsgrens 
was vastgesteld van 55, 56, 57, 58 of 59 jaar zodanig, dat de ambtenaar bij het bereiken van de 
datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, eerste lid, een 
tegoed heeft overeenkomend met 210% van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij 
is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De 

controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van 
het onbezoldigd volledig verlof. 

3. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een leeftijdsgrens 
was vastgesteld van 60 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum van ingang van het 
onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, tweede lid, een tegoed heeft 
overeenkomend met 140% van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed 
de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop 
vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd 
volledig verlof. 

4. Voorwaarde voor de in het tweede en derde lid genoemde garantie van 210% respectievelijk 
140% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt. 

5. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 
6. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1. 



7. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2. 

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 
2006  
Artikel 9e:9 

1. De ambtenaar op wie paragraaf 3 van hoofdstuk 9b van toepassing is, heeft recht op een 
levensloopbijdrage van de gemeente. 

2. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een leeftijdsgrens 
was vastgesteld van 55, 56, 57, 58 of 59 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum, 
bedoeld in artikel 9b:35, eerste lid, en uitgaande van het bereiken van 20 dienstjaren of meer 
op dat moment, een tegoed heeft overeenkomend met 210% van zijn bezoldiging als bedoeld in 
artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto 
spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt 
plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd 
volledig verlof. 

3. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een leeftijdsgrens 
was vastgesteld van 60 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum van ingang van het 
onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, tweede lid, en uitgaande van het bereiken 
van 20 dienstjaren of meer, een tegoed heeft overeenkomend met 140% van zijn bezoldiging als 
bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto 
spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken 
van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof. 

4. In het tweede lid wordt onder dienstjaren verstaan het aantal jaren bedoeld in artikel 9b:2, 
onderdeel c of d, tot de leeftijd van 59 jaar. 

5. In het derde lid wordt onder dienstjaren verstaan het aantal jaren bedoeld in artikel 9b:2, 
onderdeel c of d, tot de leeftijd van 60 jaar. 

6. Voorwaarde voor de in het tweede en derde lid genoemde garantie van 210% respectievelijk 

140% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt. 
7. Wanneer op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd nog geen 20 dienstjaren zijn 

bereikt, voorziet de levensloopbijdrage in een tegoed naar rato van het aantal dienstjaren, dat 
op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd is bereikt. 

8. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

9. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1. 
10. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2. 

Beëindiging deelname gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht 
Artikel 9e:10 

1. Het college beëindigt de deelname aan de levensloopregeling uiterlijk twee maanden na 
ontvangst van de kennisgeving hiertoe door de ambtenaar. Het college stelt vast hoe de 
kennisgeving moet plaatsvinden. 

2. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt daarnaast: 
a. bij overlijden van de ambtenaar 
b. bij beëindiging van zijn bezwarende functie; 
c. op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de ambtenaar 65 

jaar wordt. 

Afkoop levensloopbijdrage 

Artikel 9e:11 

1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9e:8, tweede lid, en 9e:9, tweede 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 onbezoldigd volledig verlof bereikt, bedoeld in artikel 
9b:11, eerste lid, of 9b:35, eerste lid, heeft recht op een afkoopbedrag. 

2. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9e:8, derde lid, en 9e:9, 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 onbezoldigd 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 eerste lid, zodanig, dat 
hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van 59 jaar 
een tegoed heeft overeenkomend met 210% van de bezoldiging op het moment van ontslag. 
Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. 



4. 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 bezoldiging op het moment van ontslag. 
Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. 

5. 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 
59- of 60-jarige leeftijd naar rato van het aantal dienstjaren op het moment van ontslag. 

6. De hoogte van het afkoopbedrag wordt door Loyalis bepaald, waarbij: 
a. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op de bezoldiging op de dag voorafgaand aan het 

moment van ontslag;  
b. er een verwacht netto rendement van 4% voor de contante waardeberekening wordt 

gehanteerd; 
c. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op dienstjaren, afgerond op hele maanden naar 

beneden, bij de oud-werkgever. 
7. Het afkoopbedrag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste 

lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 
8. Het afkoopbedrag behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1. 
9. Het afkoopbedrag behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2. 

Levensloopbijdrage bij regionalisering 

Artikel 9e:11a 

In afwijking van artikel 9e:11, eerste en tweede lid, heeft de ambtenaar 

 die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende functie 
wordt ontslagen en 

 op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft, geen recht op een 
afkoopbedrag tenzij het college beslist tot afkoop. 

Afkoop bij voortzetting overgangsrecht 
Artikel 9e:12 

Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een andere 
bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het overgangsrecht 
voortgezet wordt, is de voorwaarde voor de garanties bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 dat de ambtenaar 
het afkoopbedrag, als bedoeld in artikel 9e:11 beschikbaar stelt voor inleg in Loyalis Levensloop 
Brandweer & Ambulance. 

Opname levenslooptegoed 

Artikel 9e:13 

1. Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt: 
a. ten behoeve van de uitbetaling van een uitkering tijdens een periode van (gedeeltelijk) 

onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 6 of de periode van 
onbetaald volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11 en 9b:35; 

b. ten behoeve van het omzetten van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge 
artikel 16.6. van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, voor zover 

de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden overschreden. 
2. Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken meldt de ambtenaar tenminste drie 

maanden voor de gewenste ingangsdatum het college dat hij wil beschikken over (een deel van 
zijn) levenslooptegoed. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden. 

3. Het levenslooptegoed mag geheel of gedeeltelijk worden afgekocht in geval van beëindiging van 
het dienstverband.  

4. Met inachtneming van het derde lid, wordt het levenslooptegoed niet afgekocht, vervreemd, 
prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid gesteld anders dan ten 
behoeve van de in artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding ten 
behoeve van de belastingdienst bij buitenlandse aanbieders. 

 

 


