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Officiële uitgave van Zeeland.

Levensloopregeling provincies
Gedeputeerde Staten van Zeeland
besluiten:
Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
levensloopinstelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld
a.
in artikel 19g, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dit artikellid op 31 december
2011 luidde;
levenslooprekening: een geblokkeerde rekening op naam van de ambtenaar bij een levensloopinb.
stelling waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd;
levenslooptegoed: de bij een levensloopinstelling opgebouwde voorziening in geld, vermeerderd
c.
met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen;
levensloopverzekering: een verzekering op naam van de ambtenaar bij een levensloopinstelling
d.
waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd;
loon: loon als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964,
e.
zoals dit onderdeel op 31 december 2011 luidde;

Hoofdstuk 2 Sparen

Artikel 2 Deelname
De ambtenaar heeft onder bij en krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde voorwaarden elk
kalenderjaar recht deel te nemen aan deze regeling. De ambtenaar kan daartoe eenmaal per jaar bij
gedeputeerde staten een aanvraag indienen. De aanvraag wordt minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum ingediend.

Artikel 3 Bronnen
De ambtenaar kan voor deelname aan de in artikel 2 bedoelde regeling de volgende bronnen inzetten:
het salaris, voor zover dat uitgaat boven het voor de ambtenaar geldende wettelijk minimumloon;
a.
de toelagen als bedoeld in de artikelen C.11 tot en met C.15 van de CAP;
b.
het budget uit het IKB.
c.

Artikel 4 Aanvraag deelname
1.

1

De in artikel 2 bedoelde aanvraag wordt per kalenderjaar opnieuw ingediend en bevat in ieder
geval de volgende gegevens:
de levensloopinstelling;
a.
het nummer van de levenslooprekening of het (polis)nummer van de levensloopverzekering;
b.
tot welke bedragen uit de in artikel 3 genoemde bronnen wordt gespaard;
c.
of eenmalig dan wel maandelijks wordt gespaard;
d.
de begin- en einddatum van de spaarperiode indien is gekozen voor maandelijks sparen;
e.
een verklaring van de ambtenaar waaruit blijkt:
f.
dat hij bekend is met de inhoud van deze regeling;
1.
of hij in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed
2.
heeft opgebouwd en wat de omvang daarvan is op 1 januari van het kalenderjaar van
de ondertekening van de verklaring;
of hij een voorziening heeft ingevolge een regeling voor verlofsparen als bedoeld in
3.
artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dit artikel op 31 december 2005
luidde, en wat het laatst bekende saldo van die regeling is;
dat hij ermee instemt dat zijn gehele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de provincie
4.
wordt uitgekeerd in situaties als bedoeld in artikel 6, derde lid, of artikel 12;
dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de provincie informatie over de
5.
omvang van het levenslooptegoed verstrekt.
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2.

Indien het een eerste aanvraag betreft gaat deze vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling waaruit blijkt dat deze instelling:
ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het gestelde
a.
in deze regeling en de het bepaalde bij en krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 zal
handelen;
de provincie aan het begin van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van het levensb.
loop-tegoed op 1 januari van dat jaar.

3.

Indien het een eerste aanvraag betreft en in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen
een levenslooptegoed is opgebouwd gaat de aanvraag vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling waar dat tegoed is opgebouwd, waarin wordt aangegeven hoeveel jaren de
ambtenaar heeft gespaard, in welke kalenderjaren en tot welke bedragen in die jaren een voorziening in geld is uitgekeerd en wat de omvang van het levenslooptegoed is op 1 januari van het
lopende kalenderjaar.
Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.

4.

Artikel 5 Beslissing op de aanvraag
1.

Gedeputeerde staten kennen de in artikel 2 bedoelde aanvraag toe binnen 30 dagen na ontvangst
daarvan, tenzij het levenslooptegoed, vermeerderd met
het levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen; en
a.
het saldo van de regeling voor verlofsparen als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de
b.
loonbelasting 1964, zoals dit artikel luidde op 31 december 2005;

2.

op 1 januari van het kalenderjaar waarin de voorziening in geld zal worden gespaard gelijk is aan
of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon over het voorafgaande kalenderjaar.
Voor de toepassing van het eerste lid blijft een salarisvermindering buiten beschouwing voor
zover deze het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde
functie in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum mits de
omvang van het dienstverband in geval van het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet met meer
dan 50% vermindert.
De beslissing op de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de ambtenaar en
de levensloopinstelling.

3.

4.

Artikel 6 Maximum te sparen bedrag
1.
2.
3.

Uit de in artikel 3 genoemde bronnen kan per kalenderjaar ten hoogste 12% van het loon over
dat jaar worden ingezet voor de levensloopregeling voor het opnemen van verlof.
Het in het eerste lid bedoelde maximumpercentage geldt niet voor de ambtenaar die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt.
Indien gedurende een kalenderjaar uit de in artikel 3 genoemde bronnen meer dan 12% van het
loon over dat kalenderjaar is ingezet wordt, tenzij het tweede lid van toepassing is, het bovenmatig
gedeelte voor het einde van dat kalenderjaar door de levensloopinstelling aan de provincie uitgekeerd op een door de provincie aangegeven wijze. Dit bovenmatig gedeelte wordt voor het einde
van het kalenderjaar als salaris aan de ambtenaar uitgekeerd.

Artikel 7 Storting/overmaking
De uit de in artikel 3 genoemde bronnen te sparen bedragen worden door de provincie gestort op de
levenslooprekening dan wel overgemaakt als premie voor de levensloopverzekering, zo mogelijk in de
maand waarin de door de ambtenaar aangewezen bronnen aan hem zouden zijn uitbetaald. Het is de
ambtenaar niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening te storten of rechtstreeks
als premie over te maken voor de levensloopverzekering.

Artikel 8 Aanvraag beëindiging spaarperiode
Op aanvraag van de ambtenaar wordt de spaarperiode beëindigd uiterlijk met ingang van de tweede
maand na ontvangst van die aanvraag.

Artikel 9 Vervallen

Hoofdstuk 3 Opnemen van levenslooptegoed

Artikel 10 Aanvraag opname levenslooptegoed
1.

2

De ambtenaar kan een aanvraag tot opname van levenslooptegoed indienen. In die aanvraag
vermeldt de ambtenaar het bedrag van de opname.
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2.

3.

De in het eerste lid bedoelde aanvraag bevat een machtiging van de ambtenaar om een uitkering
ter grootte van het in de aanvraag aangegeven bedrag ten laste van diens levenslooptegoed aan
de provincie te verstrekken op een door de provincie aangegeven wijze.
Indien de ambtenaar het levenslooptegoed geheel of ten dele wil gebruiken ten behoeve van de
opname van onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg of op grond van de CAP, dan
wordt de aanvraag tot opname van levenslooptegoed ten minste drie maanden vóór de gewenste
aanvangsdatum ingediend.

Artikel 11 Beslissing en uitbetaling
1.

2.
3.
4.

Gedeputeerde staten kennen de in artikel 10, eerste lid, bedoelde aanvraag toe binnen 30 dagen
na ontvangst daarvan en maken de beslissing op de aanvraag zo spoedig mogelijk bekend aan
de ambtenaar en aan de levensloopinstelling.
Na ontvangst van de in artikel 10, tweede lid, bedoelde uitkering wordt deze na inhouding van
loonheffing aan de ambtenaar uitgekeerd.
De uitkering aan de ambtenaar is niet aan de merken als salaris of bezoldiging.
Indien geld uit het levenslooptegoed wordt ingezet voor toegekend onbetaald verlof, verstrekken
gedeputeerde staten, voor zover het saldo uit dat tegoed toereikend is, de ambtenaar gedurende
de periode van onbetaald verlof maandelijks een uitkering ter hoogte van het bij de aanvraag
aangegeven percentage van de bezoldiging over de maand, direct voorafgaande aan de datum
van ingang van dat verlof. De uitkering is ten hoogste gelijk aan die bezoldiging. Indien het onbetaald verlof voor een deel van de voor de ambtenaar geldende arbeidsduur is toegekend gaat de
uitkering tezamen met het daarnaast genoten loon bij de provincie niet uit boven de bezoldiging.

Hoofdstuk 4 Beëindiging bij overlijden

Artikel 12 Overlijden
In geval van overlijden van de ambtenaar wordt het levenslooptegoed overeenkomstig de geldende
voorwaarden van de levensloopinstelling aan de provincie uitgekeerd op een door de provincie aangegeven wijze. Het levenslooptegoed wordt na inhouding van loonheffing uitgekeerd aan de erfgenamen
van de ambtenaar.
Hoofdstuk 5 Verlofspaarovereenkomst en overgangsregeling

Artikel 13
1.

2.

3.

Aan de ambtenaar kan op zijn aanvraag onder nader te stellen voorwaarden toestemming worden
verleend gedurende een vooraf vast te stellen periode algemeen verlof en ADV-verlof op te sparen
zodanig dat hij gedurende een minimale periode van 2 maanden en een maximale periode van
6 maanden aaneengesloten verlof kan opnemen. De afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Het verloftegoed dat op 1 januari 2006 is opgenomen in een spaarovereenkomst, als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel, kan op verzoek van de ambtenaar ten behoeve van storting in de levensloopregeling worden omgezet in geld.
Een verzoek, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, moet voor 1 juli 2006 worden ingediend.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 14 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006

Artikel 15 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Levensloopregeling provincies.
Toelichting levensloopregeling provincies
Algemeen

Inleiding
Sedert januari 2012 is de wettelijke levensloopregeling vervallen en is er nog slechts een overgangsregeling van kracht voor bestaande deelnemers die op 31 december 2011 een spaartegoed hadden. De
overgangsregeling loopt tot 1 januari 2022. Bestaande deelnemers met een spaartegoed van € 3.000
of meer hadden twee keuzes:
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-

-

Zij kunnen het volledige tegoed in 2013 in een keer opnemen. Dit geeft hen een fiscaal voordeel:
zij betalen belasting over 80% van het spaartegoed dat op 31 december 2011 op de rekening
stond. Over het in 2012 gespaarde bedrag wordt 100% belasting betaald. Zij mogen zelf weten
waaraan zij het tegoed besteden. Hierna kunnen ze niet opnieuw via de levensloopregeling gaan
sparen.
Zij kunnen kiezen voor voortzetting van deelname aan de oude levensloopregeling die voor hen
gehandhaafd blijft. Zij kunnen doorsparen tot uiterlijk het einde van de overgangsperiode. Daarna
komt (de rest van) het spaartegoed in een keer vrij. Zij kunnen in de overgangsperiode hun
spaartegoed in zijn geheel of in delen opnemen. Zij mogen zelf bepalen wanneer ze dat doen en
waaraan zij het geld besteden. De besteding is met andere woorden niet langer beperkt tot uitkeringen tijdens onbetaald verlof of voor extra pensioen.

Voor bestaande deelnemers die op 31 december 2011 een spaartegoed hadden van minder dan € 3.000
is dit tegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Het spaartegoed is in 2013 in één keer uitbetaald. Zij betalen
belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun rekening stond. Over het in 2012
gespaarde bedrag wordt 100% belasting betaald. Een eventuele levensloopverlofkorting wordt verrekend.
De levensloopregeling staat niet meer open voor nieuwe deelnemers.
De levensloopregeling provincies is nu afgestemd op de deelnemers die onder de overgangsregeling
vallen. De deelnemers dus met een spaartegoed op 31 december 2011 van € 3.000 of meer die hebben
gekozen voor de voortzetting van hun deelname aan de (overgangs)regeling.
De ambtenaar die gekozen heeft voor voortgezette deelname aan de overgangsregeling kan uit het
brutoloon geld sparen. De werkgever is verplicht om daaraan mee te werken. Sparen gebeurt belastingvrij, de loonheffing wordt ingehouden bij opname uit het levenslooptegoed. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een ambtenaar heeft op 31 december 2011 € 6.500 aan levenslooptegoed en heeft in 2012 €
1.000 gespaard. Hij kan tot 31 december 2021 blijven doorsparen. Hij neemt in maart 2013 € 5.000 op
en in oktober de rest.
Hij betaalt in 2013 belasting over € 5.000 en over (80% van € 2.500 =) € 2.000, dus over in totaal € 7.000.
Het te sparen bedrag wordt naar keuze van de ambtenaar gestort op een geblokkeerde rekening bij een
bank of als premie bij een verzekeraar. Voor opname uit het levenslooptegoed is toestemming nodig
van zowel de werknemer als de werkgever. Het levenslooptegoed kan worden meegenomen naar een
volgende werkgever. Sinds 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De reeds opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting kunnen bij opname van het tegoed worden verzilverd.
Die is € 205 per tot 1 januari 2012 gespaard jaar, maar nooit groter dan het bedrag dat vrijvalt of wordt
opgenomen.
De ambtenaar kan per maand maximaal 12% van zijn brutoloon sparen tot een maximum van 210%
van het jaarloon. Her maximum van 12% geldt niet voor de ambtenaar die op 31 december 2005 de
leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt.
Zoals hierboven al aangegeven kan het tegoed voor alle gewenste doelen worden aangewend.
Voor de opbouw van het levenslooptegoed kan de ambtenaar geld sparen uit het salaris, de toelagen
die tot de bezoldiging horen en het IKB.
Als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip wordt de inleg aftrekbaar voor de premies werknemersverzekering. Eventuele uitkeringen op grond van de WW en WIA worden dan gebaseerd op een lager
loon.
Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Definities
Onderdeel c Levenslooptegoed
De definitie is ruim. Hieronder valt niet alleen het levenslooptegoed van de ambtenaar in zijn dienstbetrekking bij de provincie, maar ook elk ander levenslooptegoed uit een of meer beëindigde dienstbetrekkingen.

Artikel 2 Deelname
Dit artikel is de kernbepaling. In verband met de controle op het opgebouwde levenslooptegoed moet
de aanvraag tot deelname aan de levensloopregeling elk jaar opnieuw worden ingediend.

Artikel 4 Aanvraag deelname
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Dit artikel regelt de procedure m.b.t. de aanvraag tot deelname aan de levensloopregeling. In het eerste
lid is aangegeven welke gegevens de ambtenaar bij zijn aanvraag moet verstrekken. Naast deze gegevens
zal de ambtenaar een verklaring moeten overleggen (zie onderdeel f). Bij eerste aanvraag zal ook een
verklaring van de levensloopinstelling moeten worden overgelegd (zie tweede en derde lid). Voor de
aanvraag hebben gedeputeerde staten een standaardformulier vastgesteld (vierde lid).

Artikel 5 Beslissing op de aanvraag
Dit artikel handelt over het nemen van een beslissing door gedeputeerde staten op de aanvraag van
een ambtenaar. De aanvraag kan worden geweigerd als het levenslooptegoed uit de provinciale
dienstbetrekking, samen met die elementen op 1 januari van het kalenderjaar waarin aan de levensloopregeling wordt deelgenomen gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon over het voorafgaande
jaar. Als in het voorgaande kalenderjaar een salarisvermindering heeft plaatsgevonden mag bij de beoordeling of nog kan worden doorgespaard van het niet verminderde salaris worden uitgegaan mits
die salarisvermindering het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of het terugtreden
naar een lager gekwalificeerde functie in de periode die aanvangt 10 jaar direct voor de ingangsdatum
van het pensioen. Daarbij geldt als extra eis dat het dienstverband na het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet minder mag zijn dan 50% van de omvang van het dienstverband op de laatste dag voor de
dag die 10 jaar voor de pensioendatum ligt. Op een eenmaal toegekende aanvraag kan door de ambtenaar niet meer worden teruggekomen. Wel is correctie door de provincie mogelijk als achteraf blijkt
dat de aanvraag ten onrechte is toegekend.

Artikel 6 Maximum te sparen bedrag
Gelet op de fiscale wetgeving is bepaald dat t.b.v. het levenslooptegoed per kalenderjaar niet meer
wordt gespaard dan 12% van het loon over dat jaar. Uitzondering hierop vormt de categorie ambtenaren
die op 31 december 2005 ten minste 51 jaar en nog geen 56 jaar oud is. Deze ambtenaren mogen meer
dan 12% sparen en kunnen zo versneld een levenslooptegoed opbouwen. Wel geldt voor hen het
maximum levenslooptegoed van 2,1 maal het jaarloon. Indien meer dan 12% is gespaard wordt het
bovenmatig deel teruggestort naar de provincie die vervolgens na inhouding van loonheffing het restant
zo spoedig mogelijk uitbetaalt aan de ambtenaar.

Artikel 7 Storting/overmaking
Dit artikel regelt op welk moment het geld naar de levensloopinstelling wordt overgemaakt. Uitgangspunt
is dat dit zoveel mogelijk op de gebruikelijke betaaldata gebeurt. De overmaking geschiedt door de
provincie. De ambtenaar mag dus niet rechtstreeks gelden overmaken.

Artikel 8 Aanvraag beëindiging spaarperiode
Dit artikel biedt de ambtenaar de mogelijkheid om te stoppen met sparen. Wil de ambtenaar na verloop
van tijd weer verder sparen dan moet hij opnieuw een aanvraag indienen. Omdat slechts eenmaal per
jaar een aanvraag kan worden ingediend, is het niet mogelijk om in het kalenderjaar waarin de spaarperiode is beëindigd opnieuw met sparen aan te vangen.

Artikel 10 Aanwending levenslooptegoed
Het levenslooptegoed mag alleen worden ingezet voor het doel waarvoor wordt gespaard, namelijk
voor een periode van levensloopverlof. Een ander doel is niet toegestaan. Wel is het mogelijk dat het
levenslooptegoed wordt omgezet in een aanspraak op ABP-pensioen. Het levenslooptegoed kan niet
tussentijds worden overgeboekt naar een andere levensloopinstelling. Dit wordt beschouwd als een
deblokkering in strijd met de regeling. Wel kan bij een andere levensloopinstelling een nieuwe rekening
worden geopend of een nieuwe verzekering worden afgesloten waarop met ingang van het eerst volgende kalenderjaar bedragen kunnen worden ingelegd.

Artikel 11 t/m 14 Levensloopverlof
In de algemene toelichting is uitvoerig ingegaan op het verlof waarvoor levenslooptegoed kan worden
inge-zet. Het gaat hier steeds om onbetaald verlof. Verlof van korte duur valt hier buiten. Er is geen
ongeclausuleerd recht op verlof als hiervoor levenslooptegoed wordt ingezet. Voor wat betreft het ouderschapsverlof en het langdurend zorgverlof gelden de bepalingen ter zake in de Wet arbeid en zorg.
Voor het niet doelgebonden onbetaald verlof is in artikel 13 geregeld dat dit kan worden geweigerd als
het belang van de dienst zich daartegen verzet. Verlof t.b.v. vervroegde uittreding kan slechts worden
geweigerd als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet. De aanvraag dient op
grond van de artikelen 13 en 14 met het oog op te treffen organisatorische maatregelen minimaal drie
maanden tevoren worden ingediend.
Bij ziekte en andere onvoorziene omstandigheden wordt, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet, op verzoek van de ambtenaar het verlof niet opgenomen of vanaf 4 weken
na het verzoek niet voortgezet als het verlof al is aangevangen. Het resterende verlof vervalt in dat geval.
Zie daar-voor artikel 13, vierde lid. Een vergelijkbare bepaling komt voor in de Wet arbeid en zorg. Bij
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samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het levensloopverlof opgeschort (artikel 12,
tweede lid). Het verlof t.b.v. vervroegde uittreding kan niet bij ziekte of om andere redenen voortijdig
worden beëindigd. Dit verlof kan worden genoten in combinatie met bijv. deeltijd-FPU of deeltijdpensioen. Voorwaarde is in dat geval dat betrokkene hetzij feitelijk helemaal niet meer werkt hetzij feitelijk
nog minimaal gemiddeld 7,2 uur per week werkt.

Artikel 15 Uitkering uit het levenslooptegoed
Dit artikel regelt de uitkering tijdens de periode van levensloopverlof. Voor het doen van uitkeringen
uit het levenslooptegoed is toestemming nodig van zowel de ambtenaar als de provincie. De uitkering
wordt maandelijks verstrekt. De uitkering is ten hoogste gelijk aan 100% van de berekeningsbasis. De
uitkering is geen salaris of bezoldiging.

Artikel 16 Aanspraken tijdens het onbetaald verlof en terugkeergarantie
In dit artikel is geregeld dat over de opgenomen uren levensloopverlof geen opbouw van algemeen
verlof, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering plaats heeft en dat, met uitzondering van de uitkering
voor het levensloopverlof en de tegemoetkoming in de ziektekosten, over die uren geen aanspraak op
doorbetaling van bezoldiging, toeslagen, toelagen, tegemoetkomingen, uitkeringen en vergoedingen
bestaat. Dus ook niet de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling. Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering worden wel opge-bouwd over de (volle) bezoldiging resp. het (volle) salaris waaruit geld voor
de levensloopregeling wordt geput.
Het opnemen van levensloopverlof heeft geen gevolgen voor de functie van de ambtenaar. Dat is uiteraard niet aan de orde bij verlof t.b.v. vervroegde uittreding.
Tijdens het levensloopverlof wordt het eerste jaar op collectieve basis (tegen de doorsneepremie)
pensioen opgebouwd. Na dat jaar blijft het ABP-deelnemerschap wel in stand. Ingeval van levensloopverlof bij wijze van vervroegde uittreding (zie artikel 14) komt de verschuldigde pensioenpremie volledig
voor rekening van de ambtenaar. In de overige gevallen van levensloopverlof (zie artikel 11, onderdelen
a t/m c) geldt de standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer gedurende
de eerste 6 maanden en komt de pensioenpremie daarna volledig voor rekening van de ambtenaar.
Uitgaande van de fiscale regels wordt de pensioenopbouw tijdens levensloopverlof gebaseerd op:
het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof als de opname uit het levenslooptegoed
ten minste 70% bedraagt van het inkomen voorafgaand aan het verlof; en
het feitelijk inkomen uit levensloop als de opname uit het levenslooptegoed minder dan 70% bedraagt van het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof.

Artikel 17 Extra pensioen
In dit artikel is geregeld op welke wijze het levenslooptegoed geheel of gedeeltelijk kan worden aangewend voor extra pensioen. Omzetting van (een deel van) het levenslooptegoed in extra pensioen kan
op elk willekeurig moment plaatsvinden zolang na die omzetting de totale pensioenaanspraken binnen
de grenzen van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 blijft. De omzetting mag bijvoorbeeld
niet leiden tot een ouderdomspensioen dat hoger is dan 100% van het pensioengevend loon dat geldt
op het tijdstip waarop dat ouderdomspensioen ingaat.

Artikel 18 Ontslag
Dit artikel regelt de afkoop van het levenslooptegoed ingeval van ontslag van de ambtenaar. Ingeval
van ontslag tijdens de spaarperiode blijft het levenslooptegoed, als niet anders is beslist, bij de levensloopinstelling staan. Bij ontslag heeft de ambtenaar de volgende mogelijkheden:
gehele of gedeeltelijke uitbetaling (afkoop)
gehele of gedeeltelijke inbreng in de levensloopregeling van de nieuwe werkgever.
Kiest de ambtenaar voor afkoop dan wordt het uitbetaalde bedrag fiscaal aangemerkt als loon uit
vroegere betrekking. Kiest de ambtenaar ervoor het levenslooptegoed geheel of gedeeltelijk in te
brengen in de levensloopregeling van de nieuwe werkgever dan kan hij:
het volledige levenslooptegoed bij de levensloopinstelling laten staan;
het levenslooptegoed geheel of gedeeltelijk laten overboeken naar een nieuwe levensloopinstelling.
Afkoop van levenslooptegoed bij ontslag zal bij de provincie moeten worden aangevraagd. Gedeputeerde staten kennen de aanvraag binnen 30 dagen toe.

Artikel 19 Overlijden
In dit artikel wordt geregeld dat na overlijden het levenslooptegoed door de levensloopinstelling aan
de provincie wordt uitgekeerd en dat de provincie dit tegoed na inhouding van loonheffing aan de erfgenamen uitkeert. Als het levenslooptegoed bij een verzekeraar is ondergebracht zal de uitkering bij
overlijden overigens minder dan 100% zijn. Voor levensverzekeringen geldt immers de voorwaarde
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dat uitkeringen bij overlijden ten minste 10% lager zijn dan het bedrag van het ingehouden loon vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen.

Artikel 20 Verlofspaarovereenkomst en overgangsregeling
Tot 1 januari 2006 kon op grond van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies een deel
van het algemeen verloftegoed en/of het ADV-verloftegoed zodanig worden opgespaard, dat gedurende
een minimale periode van 2 maanden en een maximale periode van 6 maanden verlof kon worden
opgenomen. De afspraken hierover werden vastgelegd in een verlofspaarovereenkomst. De verlofspaarovereenkomst dient onder meer om het ontstaan van verlofstuwmeren te voorkomen.
Volgens het arbeidsvoorwaardenakkoord provincies 2005/2007 komt deze verlofspaarmogelijkheid niet
te vervallen. In het eerste lid artikel 20 is de formele basis opgenomen voor het afsluiten van een verlofspaarovereenkomst.
Verder is in het arbeidsvoorwaardenakkoord provincies 2005/2007 afgesproken dat opgebouwde verlofaanspraken in tijd op grond van een verlofspaarregeling bij invoering van de levensloopregeling
kunnen worden omgezet in geld. Deze overgangsregeling is vastgelegd in het tweede en derde lid van
artikel 20.
Gegeven te Middelburg, 7 februari 2006.
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter. mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven, 7 maart 2006.
De provinciesecretaris,
Mr. drs L.J.M. VERDULT
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Bijlage 1, 2 en 3 Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren Levensloopregeling provincies
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