
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 4 februari 2011, 
nummer 2011-4976, tot afkondiging van 
hun besluit van de zelfde datum inzake 
de verhoging van de werkgevers-
bijdrage levensloop.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat hun 
bovenbedoelde besluit als volgt luidt:

Het college besluit:

De werkgeversbijdrage levensloop te verhogen 
met 0,7% en met het oog daarop de Levensloop
regeling Provincies als volgt te wijzigen:

Artikel I
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1  In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘2,3%’ 

vervangen door: 3%;
2  In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘1,75%’ 

vervangen door: 2,45%.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na publi
catie in het provinciaal blad waarin het is 
geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 
2011.

Toelichting
De Levensloopregeling Provincies voorziet in 
artikel 9 in een werkgeversbijdrage in de levens
loop. Bij invoering van de regeling is de werk
geversbijdrage 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 salaris
schaal geldt die gelijk is aan of hoger dan schaal 
14. Aangegeven is destijds dat de werkgevers
bijdrage nog zal stijgen als gevolg van de cao
afspraak om de geleidelijke vrijval uit de verval
len seniorenregelingen in te zetten voor de 
levensloopregeling. De vrijval bedraagt vanaf 
2011 0,7% van de loonsom. Voorgesteld wordt de 
werkgeversbijdrage levensloop te verhogen met 
0,7%. Dat maakt een wijziging van artikel 9 van 
de Levensloopregeling Provincies noodzakelijk. 
Het tekstvoorstel strekt hiertoe. De voor de werk
geversbijdrage levensloop beschikbare vrijval uit 
de vervallen seniorenregeling loopt, overeen
komstig de caoafspraaken op basis van bereke
ningen van het ABP, geleidelijk op tot maximaal 
1,12% van de loonsom. De vrijval uit de vervallen 
seniorenregelingen is over de afgelopen jaren 
door caopartijen ingezet voor de financiering 
van de Tijdelijke overgangsregeling werktijd
vermindering oudere werknemers. 

Vastgesteld 4 februari 2011.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, waarnemend provinciesecretaris.

Uitgegeven op 16 februari 2011.

Namens gedeputeerde Staten van NoordHolland,

T. Kampstra, waarnemend provinciesecretaris.
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