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Onderwerp
Voorziening GS-pensioenen
Advies
1.

In te stemmen te met een wijziging van de rekenmethodiek voor de voorziening Pensioenen

2.

Gedeputeerde Staten.
Te bepalen dat de wijziging en financiële consequenties worden voorgelegd aan Provinciale
Staten als besluit bij de jaarrekening.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit om de rekenmethodiek voor de
voorziening pensioenen GS aan te passen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
Position paper wijziging systematiek berekening pensioenen GS.
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1

Toelichting voor het College

Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is de provincie wettelijk
verplicht om zorg te dragen voor het verstrekken van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen
aan de (oud) leden van Gedeputeerde Staten en/of partners.
Jaarlijks berekent de Algemene Pensioengroep (APG) de benodigde stand van de voorziening
pensioenen GS. Op grond van deze berekening wordt de voorziening gewijzigd in de
jaarrekening. De afgelopen jaren is telkens sprake geweest van een forse correctie. Meestal gaat
het om een storting in de voorziening. Uit een analyse, in samenwerking met APG, blijkt dat een
groot deel van deze wijzigingen wordt veroorzaakt door het gebruik van een rekenrente. Hiermee
wordt een rendement verondersteld dat in de praktijk niet gerealiseerd kan worden omdat er geen
sprake is van beleggingen van de voorziening. Met Deloitte is gesproken over de
oplossingsrichting van het gebruik van de rekenrente. Via bijvoegde position paper en
bovengenoemd beslispunt wordt hier praktische invulling aan gegeven.
De stand van de voorziening pensioenen GS moet de toekomstige pensioenverplichtingen
weergeven die de provincie Zuid-Holland heeft voor (oud) bestuursleden. Het is een keuze om te
rekenen met een 0% rekenrente of met een voorgeschreven rekenrente die is gebaseerd op de
rentetermijnstructuren (RTS) die door de Nederlandse Bank (DNB) worden gepubliceerd. Met de
rekenrente wordt een rendement verondersteld. Deze wordt niet gehaald omdat er geen
beleggingen zijn en het rendement in de praktijk per definitie 0% is. Door de methodiek van een
rekenrente op basis van de RTS volgt jaarlijks een correctie voor de benodigde stand van de
voorziening. Het voorstel is om nu en in de toekomst in de berekeningsmethodiek uit te gaan van
een 0% rekenrente zodat:
1.

Schommelingen in de benodigde stand van de voorziening worden beperkt en leiden
tot minder discussies bij toekomstige jaarrekeningen.

2.

De stand van de voorziening meer in overeenstemming is met de daadwerkelijk
opgebouwde pensioenverplichtingen van (oud) bestuurders.
Er geen rekening wordt gehouden met een rendement dat sowieso niet wordt

3.

gehaald.
Bij de wijziging van de rekenmethodiek is er geen sprake van een voor- of nadeel voor (oud)
bestuurders. Voor het korten of indexeren van pensioenen worden altijd de ontwikkelingen van
het Ambtenaren Pensioenfonds (ABP) gevolgd. Meer achtergrondinformatie over de voorziening
en de appa regeling is te vinden in de bijgevoegde position paper.
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Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 347.624

Programma
Financiële risico’s

: Programma 4 - Bestuur en Samenleving
: Er zijn geen financiële risico’s.

De uitvoering van de Appa zelf is in handen gelegd van APG, waarmee de provincie een
raamovereenkomst heeft gesloten1 . APG verzorgt de betaling van de uitkeringen. De betaalde
uitkeringen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening.
Tabel 1: mutatie in de voorziening door betaling van uitkeringen:
Stand van de voorziening per 1 januari 2019
Betalingen ouderdomspensioen
Betalingen nabestaandenpensioen
Inhoudingen op salaris zittende leden GS

€

1 1 .526.833

-/- €
-/- €
+/+ €

409.989
87.386
33.765

€
€

Stand van de voorziening na uitbetalingen

1 1 .063.223

APG geeft elk jaar, op grond van actuariële berekeningen aan of en in hoeverre de voorziening
aanpassing behoeft. Bij de berekening van de contante waarde van de toekomstige aanspraken
houdt APG rekening met mutaties bij de deelnemers, de rekenrente, sterftetabellen, wijzigingen
t.a.v. van pensioengerechtigde leeftijd en aanpassingen in de hoogte van de uitkeringen.
Daarnaast wordt nu voorgesteld om in de berekeningsmethodiek voortaan uit te gaan van een 0%
rekenrente. Daardoor zullen er in toekomstige berekeningen geen schommelingen meer zijn door
aanpassing van de rekenrente. De financiële consequentie van deze aanpassing wordt in
onderstaande tabel specifiek benoemd.
Tabel 2: benodigd per 31 december 2019 ten behoeve van:
(Oud) leden GS (68-)

19 deelnemers

€

6.721.931

Gepensioneerden (65/68+)
Weduwen/weduwnaars
Totaal benodigd per 31 december 2019

26 deelnemers
10 deelnemers
55 deelnemers

€ 5.934.116
€
820.800
€ 1 3.476.848

Aanpassen naar 0%

55 deelnemers

€

Totaal benodigd per 31 december 2019

55 deelnemers

€ 13.824.472

347.624

Deze berekende actuariële waarde, inclusief een aanpassing naar een rekenrente van 0%, leidt
tot een vermeerdering van de voorziening met € 2.761.250 per 31 december 2019.
Bij voortzetting van de huidige methodiek zal ook sprake zijn van een forse vermeerdering van de
voorziening. Dit komt door de daling van de RTS ten opzichte van vorig jaar. Zo is de RTS
gedaald van 1 ,549% naar 0,290% (peildatum 30 september 2019). In komende jaren zullen er
dan weer extra stortingen nodig zijn omdat het veronderstelde rendement door het gebruik van de
rentetermijnstructuur niet gerealiseerd zal worden.

1

Behalve de provincie hebben het Rijk en de Waterschappen de uitvoering van de Appa per 1 januari 2015
ondergebracht APG (Loyalis)
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Juridisch kader
Overeenkomstig artikel 44 van het BBV is de voorziening voor de pensioenen GS gevormd. Het
betreft een verplichting waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs is
in te schatten. Voor de inschatting van de omvang van de voorziening kan de
rentetermijnstructuur worden meegewogen, maar dit is geen verplichting.

2 Voorafgaande besluitvorming
In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren is, vanwege renteschommelingen, de voorziening
pensioenen GS elk jaar aangepast.

3 Proces
De benodigde toevoegingen aan de voorzieningen worden verwerkt via het jaarrekening resultaat
2019. In jaarrekening 2019 wordt hier ook een toelichting over opgenomen. De aanpassing naar
de 0% rekenrente wordt hierin specifiek benoemt.

4 Participatie
N.v.t

5 Communicatiestrategie
N.v.t.
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