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Samenvatting 
Voor arbeidsongeschikte medewerkers die onder het FLO overgangsrecht vallen was en is het 
niet mogelijk gebruik te maken van de levensloopregeling. Dit zou namelijk nadelige 
inkomenseffecten hebben. Om deze reden is aan deze medewerkers tot op heden geen 
werkgeversbijdrage levensloop verstrekt. 

Sinds december 2006 is samen met het UWV en de Belastingdienst gezocht naar een oplossing 
waarmee voor de betrokken medewerkers hetzelfde doel gerealiseerd wordt, de mogelijkheid om 
eerder te stoppen met werken. Deze oplossing is nu gevonden en uitgewerkt in CAR-UWO 
teksten. 

U hoeft deze brief dus ook alleen te lezen als u een of meerdere FLO-overgangsgerechtigden 
heeft die een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen op het moment dat zij voor het eerst de 
werkgeversbijdrage levensloop zouden krijgen (december 2006). 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 

In 2005 is FLO-overgangsrecht afgesproken voor de medewerkers die op 31 december 2005 in 
dienst waren in een functie waarvoor functioneel leeftijdsontslag gold. Onderdeel van dit FLO-
overgangsrecht is het onbezoldigd volledig verlof dat gefinancierd wordt door middel van 
werkgeversbijdragen levensloop. Wij hebben u meermalen geattendeerd op de gevolgen van het 
verstrekken van levensloopbijdragen binnen het FLO-overgangsrecht aan medewerkers die een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen op het moment dat zij voor het eerst die bijdrage zouden 
krijgen (december 2006). Deze werkgeversbijdrage zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verlaagd (zie ook de LOGA-brief van 16 januari 2009). Om 
deze reden is aan deze medewerkers tot op heden geen werkgeversbijdrage levensloop verstrekt. 

U hoeft deze brief dus ook alleen te lezen als u een of meerdere FLO-overgangsgerechtigden 
heeft die een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen op het moment dat zij voor het eerst die 
bijdrage zouden krijgen (december 2006). 

Achtergrond 
In december 2006, toen voor het eerst een werkgeversbijdrage levensloop werd verstrekt aan 
FLO-overgangsgerechtigden, is onderkend dat arbeidsongeschikte medewerkers met FLO-
overgangsrecht die bijdrage nog niet moesten krijgen omdat dat ongewenste gevolgen zou 
hebben voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering mede als gevolg van een uitspraak van de 



Centrale Raad voor Beroep. Sinds die tijd is samen met het UWV en de Belastingdienst gezocht 
naar een oplossing waarmee voor de betrokken medewerkers hetzelfde doel gerealiseerd wordt, 
de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. 

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft voor mensen die op 31 december 2011 
minder dan C 3 . 000 , s op de levenslooprekening hadden staan. Zij mogen vanaf 1 januari 2012 

geen stortingen meer doen op levensloop. De FLO-overgangsgerechtigden die ten tijde van de 
eerste storting van de werkgeversbijdrage levensloop arbeidsongeschikt waren hadden op 31 
december 2011 geen levenslooptegoed. Ook voor hen is de levensloopregeling per 1 januari van 
dit jaar dus afgeschaft; voor hen is het niet meer mogelijk om levensloopstortingen te doen. In dit 
verband heeft het CvA overleg gehad met het UWV en de Belastingdienst. Uitkomst van dit 
overleg is dat de betrokkenen een eigen regeling krijgen waarmee ze toch eerder kunnen stoppen 
met werken onder dezelfde condities als hun collega's zonder gekort te worden op hun 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor deze regeling is in het LOGA een wijziging van de CAR-
UWO overeengekomen. 

Deze wijzigingen betekenen het volgende. 
1. Er wordt definitief geen werkgeversbijdragen levensloop betaald aan mensen onder het 

FLO-overgangsrecht die ten tijde van de eerste verstrekking van de werkgeversbijdrage 
arbeidsongeschikt waren. 

2. Medewerkers die arbeidsongeschikt waren ten tijde van de eerste verstrekking van de 
werkgeversbijdrage en die vallen onder het FLO overgangsrecht en die 59 of 60 jaar 
worden en eigenlijk de periode van onbetaald volledig verlof ingaan gedurende 3 
respectievelijk 2 jaar (normaliter gefinancierd via levensloop) hebben recht op voortzetting 
van het gedeeltelijk betaald verlof tegen uitbetaling van 70Vo van de bezoldiging (of naar 
rato van het aantal dienstjaren op leeftijd 59 of 60 als zij op dat moment nog geen 20 
dienstjaren hebben). Dit is immers ook de beoogde hoogte van levensloopuitkeringen 
tijdens het onbetaald volledig verlof. 

3. Medewerkers die arbeidsongeschikt waren ten tijde van de eerste verstrekking van de 
werkgeversbijdrage en die vallen onder het FLO overgangsrecht en die voor het bereiken 
van respectievelijk 59 of 60 jarige leeftijd uittreden hebben recht op een periode van 
gedeeltelijk betaald volledig verlof voor maximaal 3 respectievelijk 2 jaar tegen uitbetaling 
van 7007o van de bezoldiging of naar rato van het aantal dienstjaren op het moment van 
uittreden, als zij dan nog geen 20 dienstjaren hebben. Dit is immers ook de beoogde 
hoogte van de afkoopsom voor de levensloopuitkering. 

De belastingdienst beschouwt deze handelwijze als Regeling Vervroegde Uittreding en belast 
deze met 520Zo eindheffing. 
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Uitleg wijzigingen CAR-UWO 
Paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk 9b van de CAR-UWO moeten aangepast worden om de groep 
medewerkers die niet onder de levensloopregeling vallen uit te zonderen. 

Aan hoofdstuk 9b van de CAR-UWO worden vervolgens twee nieuwe paragrafen 6 en 7 
toegevoegd. Paragraaf 6 regelt de bepalingen voor de groep die in paragraaf 2 is uitgezonderd, en 
paragraaf 7 doet dit voor de groep die in paragraaf 3 is uitgezonderd. De bepalingen in paragraaf 
6 en 7 zijn analoog aan die in paragraaf 2 en 3 alleen is er sprake van gedeeltelijk doorbetaald 
volledig verlof in plaats van onbezoldigd volledig verlof. 

Hoofdstuk 9e van de CAR-UWO hoeft niet aangepast te worden omdat dit hoofdstuk alleen van 
toepassing is op medewerkers die vallen onder paragraaf 2 of 3 van hoofdstuk 9b. Door betrokken 
medewerkers in die paragrafen uit te zonderen is dit automatisch geregeld. 

Inwerkingtreding 
Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006 in werking. 
Het is de afgelopen jaren een enkele keer voorgekomen dat medewerkers, die ten tijde van de 
eerste verstrekking werkgeversbijdrage levensloop in december 2006 een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, 59 of 60 jaar zijn geworden en dus formeel met 
onbezoldigd volledig verlof hadden moeten gaan. Echter, omdat zij geen levenslooptegoed 
hadden opgebouwd, heeft het CvA de betrokken werkgevers geadviseerd deze mensen betaald 
volledig verlof te geven. Deze handelwijze is gelijk aan de wijziging die nu formeel met 
terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Voor deze medewerkers hoeft dus niets veranderd te 
worden en hoeft er dus ook niet met terugwerkende kracht uitbetaald te worden. 

Rechtskracht 
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten 
gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor 
gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat eveneens voor de zogenoemde 
UWOartikelen. 
De CAR en de UWO hebben echter niet de status van een Cao omdat het LOGA geen 
verordenende bevoegdheid heeft in gemeenten. Deze wijzigingen werken dan ook niet 
rechtstreeks door in de gemeenten. Lokale vaststelling van (wijzigingen in) de CAR-UWO is dan 
ook noodzakelijk. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de 
arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen. Op grond van artikel 
107e heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie. 
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de 
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas 
verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door 
plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad. Bij gebreke van 
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een gemeenteblad vindt bekendmaking plaats door ter inzage legging voor de tijd van twaalf 
weken op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats en door het 
doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. 
Het gemeenteblad kan op grond van artikel 139, derde lid, elektronisch worden uitgegeven. 
Elektronische bekendmaking is aan regels gebonden. 

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

33* 

Mw. mr. S. Pijpstra 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnQ.nl onder brieven. 
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Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA2012 

9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 
DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL 
LEEFTIJDSONTSLAG 
De titel van Paragraaf 2 komt te luiden: 
Paragraaf 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 

Artikel 9b:3 wordt als volgt gewijzigd: 
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:9 niet in aanmerking kwam vooreen WIA7WAO uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop 
heeft ontvangen. 

De titel van Paragraaf 3 komt te luiden: 
Paragraaf 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 

Artikel 9b:23 wordt als volgt gewijzigd: 
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 WIAAAWD uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop 
heeft ontvangen. 

Paragraaf 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. 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:54 
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 WIAAA/AO-uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop 
heeft ontvangen. 



Analoge toepassing 
Artikel 9b:55 

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. 

Volledig buitengewoon verlof 
Artikel 9b:56 
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 
70Vo 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. 

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

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

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:56 
Artikel 9b:59 
De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:56 volledig buitengewoon verlof is verleend, tegen 
doorbetaling van 70oZo van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de berekening van 
de ambtsjubileumgratificatie niet mee. 

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

Vakantieopbouw tijdens volledig buitengewoon verlof 
Artikel 9b:61 
Gedurende de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:56 vindt geen 
opbouw van vakantie-uren plaats. 

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

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

Volledig buitengewoon verlof bij regionalisering 
Artikel 9b:64 
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. 

Paragraaf 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. 

Werkingssfeer 
Artikel 9b:65 
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 WAOA/vïA uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen. 

Analoge toepassing 
Artikel 9b:66 
De artikelen 9b:24 tot en met artikel 9b:34, artikel 9b:45, artikel 9b:45a en artikel 9b:45b zijn van 
toepassing. 

Volledig buitengewoon verlof 
Artikel 9b:67 
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 700Zo 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. 

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

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

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:67 
Artikel 9b:70 
De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:62 gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof is verleend, 
tegen doorbetaling van 70oZo van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de 
berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee. 

Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:67 



Artikel 9b:71 
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. 

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

Ziekte tijdens volledig buitengewoon verlof 
Artikel 9b:73 
Ziekte tijdens de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:67, leidt niet tot 
stopzetting van het gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof. 

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

Volledig buitengewoon verlof bij regionalisering 
Artikel 9b:75 
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. 




