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Kampen
Team PJC
Onderwerp:
49° wijziging CAR/LAR
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen;
gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk
ECCvA/U201300314 van 27 maart 2013, over een wijziging van hoofdstuk 6a van de CAR over de
Gemeentelijke Levensloopregeling;
gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen
en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
gelet op het feit dat in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden volledige overeenstemming
is en de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de hiervoor genoemde circulaire van het LOGA daaruit
voortvloeien;

besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
(CAR) en de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling (LAR);

Artikel I Wijziging CAR per 1 januari 2013 (CVA/U201300314)
A

Artikel 6a:2 komt te vervallen
De toelichting op artikel 6a:2 komt te vervallen.

B.

Artikel 6a:4 vierde lid wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
4.
De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college dat hij voldoet aan de voorwaarden die de
Wet op de Loonbelasting 1964 aan deelname stelt.

C.

Artikel 6a:7a komt te vervallen
De toelichting op artikel 6a:7a komt te vervallen.

D.

Artikel 6a:9 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Opname levenslooptegoed
Artikel 6a:9
Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken ten behoeve van de opname van onbetaald
verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg en hoofdstuk 6 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.
De toelichting op artikel 6a:9 CAR wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Als het levenslooptegoed wordt opgenomen voor andere reden dan voor een periode van verlof dan
is melding 3 maanden vooraf niet nodig. De gemeente wordt in die situatie namelijk niet
geconfronteerd met onverwachte kosten of onverwachte afwezigheid. Bij opname van
levenslooptegoed zijn de bepaling in de Wet op de Loonbelasting 1964 en de Wet Inkomstenbelasting van toepassing.
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Indien de ambtenaar het levenslooptegoed wil inzetten voor verlof moet het college op verzoek van
de ambtenaar het levenslooptegoed (periodiek) uitkeren aan de ambtenaar gedurende een periode
van verlof. Op de uitkering bi] verlof wordt de eventueel verschuldigde loonheffing, inkomensafhankelijke bijdrage, pensioenpremies en eventuele andere inhoudingen ingehouden.
De ambtenaar meldt het college drie maanden voor de gewenste ingangsdatum dat hij over (een
deel van) zijn levenslooptegoed wil beschikken. Deze termijn sluit aan bij de termijn die geldt voor de
aanvraag van onbetaald verlof (artikel 6:9, vijfde lid CAR). De aanvraag voor het gebruik maken van
het levenslooptegoed en het verzoek om onbetaald verlof kan tegelijkertijd plaatsvinden. Er kan
uiteindelijk slechts tot uitkering van het levenslooptegoed worden overgegaan wanneer het verlof
wordt toegekend.
De instelling waar het levenslooptegoed is ondergebracht maakt het tegoed alleen over naar het
college voor zover het college en de ambtenaar samen daarvoor toestemming hebben verleend.
Aan de hoeveelheid levenslooptegoed die een werknemer per maand kan opnemen is een limiet
gesteld. Het opgenomen bedrag mag niet meer zijn dan het loon dat de werknemer direct
voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving. Dus: een werknemer die in juli € 1.000
verdiende, mag in augustus niet meer dan € 1.000 aan levenslooptegoed opnemen voor de
financiering van 1 maand onbetaald verlof. Er moet daarbij ook rekening worden gehouden met een
eventuele loondoorbetaling door de werkgever. Krijgt deze werknemer tijdens het verlof al € 500 van
zijn werkgever, dan mag hij nog maar € 500 van zijn levenslooptegoed opnemen.
Het laatstgenoten loon is het reguliere loon dat voorafgaand aan de verlofperiode van de werkgever
werd ontvangen. Hierbij mag rekening gehouden worden met inmiddels opgetreden algemene
salarisstijgingen. Bij de toetsing of niet meer wordt opgenomen dat het laatstgenoten loon hoeft op
grond van de wet geen rekening te worden gehouden met genoten loon van een andere
inhoudingsplichtige.
De opname van het levenslooptegoed kan niet worden aangemerkt als bezoldiging. Daarom behoort
de opname van het levenslooptegoed niet tot de grondslag voor de berekening van de
vakantietoelage en de ziekte kostenvergoeding zoals bedoeld in artikel 7:24a CAR. Ook behoort de
opname niet tot de grondslag voor de eindejaarsuitkering omdat de uitkering niet kan worden
aangemerkt als salaris zoals bedoeld in artikel 3:1, lid 2, sub b CAR.
Voor de opname van het levenslooptegoed voor andere bestedingsdoelen zijn geen verdere
bepalingen nodig. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om het levenslooptegoed binnen de fiscale
mogelijkheden in te zetten voor de opbouw van extra pensioen.

Artikel II
Het bepaalde in het artikel I treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

de burge

ter,

drs. mr. B. Koelewijn
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