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Bedrijfsvoering

Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gezien het voorstel van het Interprovinciaal Overleg,
Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij,
In hun vergadering van 25 juni 2013 het volgende wijzigingsbesluit hebben vastgesteld:
Wijzgingsbesluit Levensloopregeling Provincies
Artikel I
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘3%’ vervangen door: 3,1%;
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘2,45%’ vervangen door: 2,55%.
Artikel II Integrale tekst
Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Levensloopregeling Provincies bekend
door plaatsing in het provinciaal blad.
Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad waarin het is geplaatst, en
werkt terug tot en met 1 januari 2013.

TOELICHTING
De Levensloopregeling Provincies voorziet in artikel 9 in een werkgeversbijdrage in de levensloop. Bij
invoering van de regeling is de werkgeversbijdrage vastgesteld op 2,3% van het salaris voor
medewerkers voor wie een salarisschaal beneden schaal 14 geldt, en op 1,75% van het salaris voor
medewerkers voor wie een salarisschaal geldt die gelijk is aan of hoger dan schaal 14. Aangegeven is
destijds dat de werkgeversbijdrage nog zal stijgen als gevolg van de cao-afspraak om de geleidelijke
vrijval uit de vervallen seniorenregeling in te zetten voor de levensloopregeling. Per 1 januari 2011 is de
werkgeversbijdrage levensloop verhoogd met 0,7%. De resterende vrijval uit de seniorenregeling
bedraagt nog 0,4%. Op 8 april 2013 hebben cao-partijen afgesproken om per 1 januari van de jaren
2013, 2014, 2015 en 2016 telkens 0,1% van die resterende vrijval toe te voegen aan de
werkgeversbijdrage levensloop (c.q. aan het in te voeren Individueel Keuzebudget waarin de
werkgeversbijdrage levensloop zal opgaan). Dat maakt een wijziging van artikel 9 van de
Levensloopregeling Provincies noodzakelijk. Het tekstvoorstel strekt tot verhoging van de
werkgeversbijdrage levensloop per 1 januari 2013. De werkgeversbijdrage komt daarmee vanaf die
datum uit op 3,1% van het salaris voor medewerkers beneden schaal 14 en op 2,55% van het salaris
voor medewerkers in schaal 14 en hoger.
In de loop van 2013 zal de Levensloopregeling Provincies worden aangepast vanwege de wettelijke
afschaffing van de levensloopregeling en het daarbij behorende overgangsrecht. Daarin zal de verdere
verhoging van de werkgeversbijdrage levensloop worden meegenomen.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 27 juni 2013
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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