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Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;
Overwegende dat in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten is
opgenomen dat de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de uitvoering van
personeelsbeleid hebben overgedragen en dat de vaststelling/wijziging van de CAR/UWO als zodanig
kan worden gezien;
Overwegende dat op het personeel van het openbaar lichaam de CAR/UWO van toepassing is;
Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
van 1 mei 2015 (ECWGO/U201500764) betreffende CAR-UWO wijzigingen i.v.m.
overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren;

FLO-

De leeftijdsafhankelijke factor in het kader van het FLO-overgangsrecht is gewijzigd. Deze factor wordt
gebruikt voor het berekenen van de hoogte van de storting in het ABP Extra Pensioen van de
desbetreffende medewerker.
De vaststelling heeft alleen een procedureel karakter aangezien er binnen onze organisaties geen
brandweerpersoneel of medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen werkzaam zijn. Er zijn
derhalve geen gevolgen;
Gelet op het feit dat in het LOGA volledige overeenstemming is en de wijzigingen zoals deze zijn
opgenomen in de hiervoor genoemde circulaire van het LOGA daaruit voortvloeien;
besluit:
de CAR/UWO van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden alsmede van het
openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten te wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit
horende bijlage en te bepalen dat deze wijzigingen in werking treden op 1 januari 2016 en terug
werken tot en met 1 januari 2015.
Aldus besloten op 15 december 2015
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

drs. E.L.C.M. Mol,
namens directie

mr. A.H.J.M. Swachten,
voorzitter bestuur

Bijlage A Wijzigingen per 1 januari 2015 (ECWGO/U201500764)

A

Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door
2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

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 € 7.850 gestort worden (€ 10.000 x 0,785). Als er op een later moment dan op 53jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.’
B

Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door
2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

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 € 7.850 gestort worden (€ 10.000 x 0,785). Als er op een later moment dan op 53jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.’

