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Info Den Helder - LOGA Ledenbrief: FLO-overgangsrecht: wijziging leef/tijdsafhankelijke 
factoren 

Van: "VNG LEDEN" <vngleden@VNG.NL> 
Datum: 12-4-201114:54 
Onderwerp: LOGA Ledenbrief: FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafliankelijke factoren 
Bijlagen: Ledenbrief_ECCVA-U201100617.pdf; ECCVA-U201100617-bijlage.doc 
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Bestuurlijke samenvatting 
Voor de berekening van de inkoop van extra ouderdomspensioen binnen het FLO-overgangsrecht worden 
leeftijdsafliankelijke factoren gebruikt. Deze zijn gebaseerd op actuariële tarieven van ABP. Per 1 april 
2011 zijn de actuariële tarieven van ABP gewijzigd. Dit betekent dat ook de leeftijdsafliankelijke factoren 
moeten worden aangepast. In deze ledenbrief treft u de gewijzigde CAR-artikelen. 

De nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren treden met terugwerkende kracht in werking per 1 april 2011. 

De factoren zijn verwerkt in het rekenmodel inkoop ouderdomspensioen op de website van de VNG. 
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Voor de berekening van de inkoop van extra ouderdomspensioen binnen het FLO-overgangsrecht 
worden leeftijdsafhankelijke factoren gebruikt. Deze zijn gebaseerd op actuariële tarieven van 
ABP. Per 1 april 2011 zijn de actuariële tarieven van ABP gewijzigd. Dit betekent dat ook de 
leeftijdsafhankelijke factoren moeten worden aangepast. In deze ledenbrief treft u de gewijzigde 
CAR-artikelen. 

De nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren treden met terugwerkende kracht in werking per 1 april 
2011. 

De factoren zijn verwerkt in het rekenmodel inkoop ouderdomspensioen op de website van de 
VNG. 
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Bij de uitwerking van het onderdeel van het FLO-overgangsrecht 'inkoop extra 
ouderdomspensioen' heeft het LOGA afgesproken om voor de berekening van het te storten 
bedrag de actuariële tarieven van ABP te hanteren. Deze tarieven hebben betrekking op de 
verwachte rendementen en houden rekening met recente onderzoeken over sterftecijfers. Ze zijn 
daarmee bepalend voor de hoogte van de leeftijdsafhankelijke factoren. De leeftijdsafhankelijke 
factor verschilt per leeftijd van de medewerker op het moment van storting. 
De storting vindt in principe plaats op het moment dat de medewerker 53 jaar is. Bij een eerdere of 
latere storting kan het gestorte bedrag langer of korter renderen. Daarom moet de 
leeftijdsafhankelijke factor daar aan aangepast worden. 

Aanpassing actuariële tarieven ABP 
Eind december zijn er nieuwe sterftetafels van CBS gepubliceerd. Op grond van deze sterftetafels 
heeft ABP vanaf 1 april 2011 de actuariële tarieven aangepast. 
LOGA-partijen hebben bij de uitwerking van het onderdeel 'inkoop extra pensioen' van het FLO-
overgangsrecht afgesproken dat als de actuariële tarieven door ABP worden gewijzigd, LOGA-
partijen nieuwe leeftijdafhankelijke factoren vaststellen. ABP berekent deze leeftijdsafhankelijke 
factoren. 
Omdat de actuariële tarieven per 1 april zijn aangepast, worden ook de leeftijdsafhankelijke 
factoren per 1 april 2011 aangepast. 



Dit betekent dat werkgevers bij storting in ABP Extra Pensioen per 1 aprii 2011 met nieuwe 
leeftijdsafhankelijke factoren rekening dienen te houden. Voor stortingen die reeds voor 1 april 
2011 zijn gedaan heeft de wijziging van de leeftijdsafhankelijke factoren geen invloed. 

De gewijzigde CAR-artikelen vindt u in de bijlage. 

Aanpassing rekenmodel inkoop ouderdomspensioen 
De nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren zijn verwerkt in het rekenmodel inkoop 
ouderdomspensioen dat op de website van de VNG staat. U kunt dit model opnieuw downloaden. 
U kunt er ook voor kiezen zelf de nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren te verwerken in het model 
dat u al eerder heeft gedownload. Dit doet u door: 

In het openingsscherm op de meest rechter brandweerman te klikken. 
- In het volgende scherm op de knop "leeftijdafhankelijke factoren wijzigen". 
- De nieuwe factoren en de vanafdatum in te voeren. 

Na invoeren te klikken op de knop "mutaties verwerken". 
- Terug te gaan naar het invoerscherm om de applicatie te verlaten. 

Bovenstaande staat ook beschreven in de handleiding bij het model. 

Inwerkingtreding en rechtskracht 
Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2011. 

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 UWO-

artikelen. 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. 

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 

een gemeenteblad vindt bekendmaking plaats door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken 

op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen 
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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. 

Hoogachtend, 
Landelijk overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

mr. S. Pijpstra, 
secretaris 

Bijlage: CAR-artikelen 

Deze ledenbrief staat ook op www.vna.nl onder brieven. 
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Bijlage bij ledenbrief ECCVAAJ201100617 

CAR-teksten 

A Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door 

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt 

leeftijd factor leeftijd factor 

18 0,280 33 0,436 
19 0,288 34 0,449 
20 0,297 35 0,463 
21 0,306 36 0,477 
22 0,315 37 0,491 
23 0,325 38 0,506 
24 0,334 39 0,521 
25 0,344 40 0,536 
26 0,355 41 0,553 
27 0,365 42 0,569 
28 0,376 43 0,586 
29 0,388 44 0,604 
30 0,399 45 0,622 
31 0,411 46 0,641 
32 0,423 47 0,660 

leeftijd factor 
48 0,680 
49 0,700 
50 0,721 
51 0,743 
52 0,765 
53 0,788 
54 0,811 
55 0,836 
56 0,861 
57 0,887 
58 0,913 
59 0,941 
60 0,969 
61 0,998 

In de toelichting wordt de passage 'Vanaf 2010 hanteert ABP een tarief van 3,25% voor 
OP/NP en 3,0% voor ABP Extra Pensioen. Hieruit vloeit een leeftijdsafhankelijke factor op 
leeftijd 53 jaar voort van 0.791.' verwijderd. 

In de toelichting wordt de passage 'Stel dat op leeftijd.... € 10.000 is.' vervangen door 'Stel dat 
op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om 
dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een 
bedrag van € 7.880 gestort worden (€ 10.000 x 0,788). Als er op een later moment dan op 53-
jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.* 

B Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door 

De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt 
leeftijd factor 

18 0,280 
19 0,288 
20 0,297 
21 0,306 
22 0,315 
23 0,325 
24 0,334 

leeftijd factor 

33 0,436 
34 0,449 
35 0,463 
36 0,477 
37 0,491 
38 0,506 
39 0,521 

leeftijd factor 
48 0,680 
49 0,700 
50 0,721 
51 0,743 
52 0,765 
53 0,788 
54 0,811 
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25 0,344 40 0,536 55 0,636 
26 0,355 41 0,553 56 0,861 
27 0,365 42 0,569 57 0,887 
28 0,376 43 0,586 58 0,913 
29 0,388 44 0,604 59 0,941 
30 0,399 45 0,622 60 0,969 
31 0,411 46 0,641 61 0,998 
32 0,423 47 0,660 

In de toelichting wordt de passage 'Vanaf 2010 hanteert ABP een tarief van 3,25% voor 
OP/NP en 3,0% voor ABP Extra Pensioen. Hieruit vloeit een leeftijdsafhankelijke factor op 
leeftijd 53 jaar voort van 0.791.' verwijderd. 

In de toelichting wordt de passage 'Stel dat op leeftijd.... € 10.000 is.' vervangen door 'Stel dat 
op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om 
dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een 
bedrag van € 7.880 gestort worden (€ 10.000 x 0,788). Als er op een later moment dan op 53-
jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.' 

Onderwerp Datum 28 maart 11 02/02 


