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Samenvatting.
De aanspraken op ouderdom- en nabestaanden pensioen alsmede wachtgeld voor gedeputeerden
zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Lagere overheden hebben
in de uitvoering van de APPA geen speelruimte. Op het salaris wordt pensioenpremie ingehouden. De
premies worden niet afgedragen aan een pensioenfonds. De provincie is het opgebouwde recht
verschuldigd aan de ex-gedeputeerden en hun nabestaanden. De provincie houdt voor deze rechten
een voorziening aan. Als gevolg van de verantwoordingsregels (BBV) dient het saldo van de
voorziening een zodanige omvang te hebben dat de opgebouwde rechten hieruit kunnen worden
betaald. Overigens heeft ook het ministerie van BZKin haar circulaire van 16 januari 2012 hiervoor
aandacht gevraagd. Drenthe heeft de APPA administratie vanaf 2012 uitbesteed aan Loyalis. Zij
hebben op ons verzoek een actuariële berekening opgesteld waaruit blijkt dat het opgebouwde
pensioenrechten op contante waarde basis, 8,3 miljoen euro bedraagt ofwel 2,5 miljoen meer dan de
huidige omvang van de voorziening. Omdat in de pensioenberekeningen geen rekening wordt
gehouden met wachtverplichtingen en evenmin zeker is wanneer en voor hoeveel wachtgeld
verplichtingen ontstaan, hebben wij u voorgesteld om wachtgeldverplichtÌngen bijontstaan in de
lopende begroting te ramen. Om die reden hebben wij u voorgesteld de lopende wachtgelden ín de
begroting op te nemen.

lnleiding.
De aanspraken op ouderdom- en nabestaanden pensioen voor gedeputeerden zijn geregeld in de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Ook bewindspersonen, leden van de Tweede
Kamer, wethouders en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (behalve de dijkgraaf)
bouwen op grond van die wet pensioen op. Lagere overheden hebben in de uitvoering van de APPA
geen speelruimte. Op het salaris wordt pensioenpremie ingehouden. Deze wordt niet gestort in de kas
van een pensioenfonds (bv. ABP), maar bij de betreffende overheid. De Algemene pensioenwet
Politieke Ambtsdragers (Appa) regelt niet alleen pensioen maar ook wachtgeld. Drenthe heeft de
APPA administratie vanaf 2012 uitbesteed aan Loyalis. Zijverzorgen de uitbetaling van pensioenen
en wachtgelden en declareren de kosten vervolgens bij Drenthe.

Wat is de huidige situatie.
Momenteel ziin er 10 ex-gedeputeerden en B nabestaanden die een ouderdom- respectievelijk
nabestaandenpensioen ontvangen. Er zijn 4 ex-gedeputeerden met een lopende wachtgeld uitkering

Zijn wt¡ verplicht tot storting in een voorziening?
Pensioenen en wachtgelden voor ex-gedeputeerden mogen worden betaald uit de lopende begroting
als zij een jaarlijks terugkerend gelijkmatig karakter hebben. Het Besluit Begroting en Verantwoording
beveelt echter aan om ter dekking van de pensioenverplichtingen van (oud-)gedeputeerden een
voorziening te vormen. ln 2008 is een reserve ingevoerd bedoeld voor de kapitaaldekking van
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pensioenen van ex-gedeputeerden (en hun nabestaanden). Tot 2008 betaalden we de pensioenen en
wachtgelden uit de lopende begroting. Destijds werd ook alom geadviseerd om te komen tot
fondsvorming politieke pensioenen. ln 2009 hebben we onze begrotings- en
verantwoordingssystematiek aangepast en is de reserve omgezet in een voorziening. Deze
voorziening is doormiddel van een eenmalige storting zo goed mogelijk op peil gebracht mede met het
oog op een mogelijke waarde overdracht naar een nog in te stellen pensioenfonds voor
(ex)gedeputeerden of bv. het ABP. lnmiddels behoort deze systematiek bij de grondslagen van onze
verantwoording. Gegeven het feit dat we hebben gekozen voor verantwoording via een voorziening,
zijn wij gehouden aan het op peil hebben ervan op balansdatum. Overigens heeft het ministerie van
BZKop 16 januari 2012 middels een circulaire aan de provincies en gemeenten een dringende oproep
gedaan om een passende en toereikende voorziening te treffen voor toekomstige
waardeoverdrachten. ln de meest recente managementletter van de accountant geeft de accountant
aan dat de voorziening op balansdatum op peil moet zijn en raden zij ons aan om voorafgaand aan
iedere jaarrekening een toetsing uit te voeren omdat de omvang van de pensioenvoorziening onder
meer afhankelijk is van de te hanteren rekenrente, het aantal (oud-)gedeputeerden en de Appa
regeling. Deze zijn momenteel aan veranderingen onderhevig. Bij significante afwijkingen adviseren zij
een actuariële berekening te laten uitvoeren. ln de nota reserves en voorzieningen hadden wij reeds
aangekondigd dat we na de collegevorming in 2011 opnieuw de noodzakelijke omvang van de
voorziening zouden berekenen. Wij hebben Loyalis in het voorjaar gevraagd om nieuwe actuariële
berekeningen voor ons uit te voeren.

Werking van de voorziening.
Op het salaris wordt pensioenpremie ingehouden . Deze wordt samen met het werkgeversaandeel in
de pensioenpremie gestort in de APPA voorziening. De betalingen aan Loyalis worden verricht vanuit
de voorziening. De voorziening geeft daarmee de opgebouwde pensioenrechten aan. De lonen voor
gedeputeerden (incl. de inhouding van het werknemersdeel) en het werkgeversaandeel in de
pensioenpremie (sociale lasten) worden verantwoord op de kostenplaats GS (programma onderdeel
10.2). Ook de voorgestelde aanvulling van de voorziening is daarom op dit programmaonderdeel
begroot. Loyalis heeft de contante waarde van de opgebouwde pensioenverplichting berekend. Om de
voorziening op peil te houden moet dan rente worden toegevoegd aan dit saldo. Omdat de betalingen
aan Loyalis ook de wachtgelden bevat en deze geheel aan de voorziening werden onttrokken zou
over enkele jaren weer een extra storting nodig zijn. Om dit te voorkomen moet een splitsing worden
aangebracht tussen pensioen en wachtgeldbetalingen. Wij kiezen er nu voor om de bekende
wachtgeld verplichtingen voor de komende jaren concreet te ramen in de begroting. Er wordt dus in de
begroting door middel van extra reserveringen niet vooruitgelopen op nieuwe wachtgeldverplichtingen
(bv. na afloop van dit college). Die zullen dan tzt. ln de begroting moeten worden opgenomen.
Ten aanzien van de omvang van de voorziening zou, bij gelijkblijvende grondslagen voor de
berekening, geen extra aanvulling in de toekomst meer nodig moeten zijn.

Omvang van de voorziening en begroting
De door Loyalis uitgevoerde actuariële berekeningen voor de APPA voorziening van ex-bestuurders is
gebaseerd op de actuele grondslagen in de branche. Voor de opbouw wordt voor (ex)bestuurders
jonger dan 65 jaar uitgegaan van een rekenrente van 2,802o/o, de AG sterfte tafels 2002-2005 met
leeftijdsterugstelling. Bij de lopende uitkeringen is rekening gehouden met een rekenrente van 2o/o.ln
2009 hebben wij onze eigen berekeningen destijds gebaseerd op een gemiddelde leeftijd van 84 jaar
en hielden we geen rekening met een differentiatie volgens actuariële sterftetabellen. ln de huidige
tijd, waarin pensioenfondsen onder druk staan, wordt met een lage rekenrente gerekend en wordt met
een leeftijdscorrectie ten opzichte van de actuariële tabellen rekening gehouden. De berekeningen
van Loyalis sluiten op een benodigde omvang van de voorziening per 31 december 2012van
8.263.000,--. De verschillen in de grondslagen voor de berekening en het feit dat in de opbouw van de
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voorziening geen reken¡ng is gehouden met wachtgelden terwijl die wel aan de voorziening werden
onttrokken leiden er toe dat een extra bijstorting noodzakelijk is geworden.

Omdat wachtgelden kunnen worden betiteld als arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een
structureel afnemend verloop, is hier geen voorziening voorgeschreven. Wij hebben u nu voorgesteld
om de wachtgelden op het moment van ontstaan van de verplichting op te nemen in de begroting.
De huidige wachtgeld berekeningen bedragen:

2012 375.000
2013 200.000
2014 150.000
2015 125.000
2016 100.000
2017 20.000

Deze zijn m eegenom en i n de voorgestel de begrotì n gswijzi gi ng.

Actuele ontwikkelingen.
Wachtgeld.
De Wet van 13 september 2012lo|wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ín
verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur
Appa) heeft de maximumduur van de wachtgeld uitkering verminderd van 4 jaar naar 38 maanden. De
nieuwe duur geldt niet voor een al toegekend uitkeringsrecht.

Pensioen.
De verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd die dan vanaf volgend jaar wordt ingevoerd,
maakt een aanpassing van de pensioenregeling van politieke ambtsdragers noodzakelijk. De
ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties
ingestemd met een wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Daarmee
wordt de Appa in overeenstemming gebracht met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
ln de Appa wordt de wettelijke basis opgenomen om een eventuele korting op de ABP-pensioenen
door te laten werken in de Appa-pensioenen. Ook wordt in de Appa - in lijn met het ABP-pensioen - de
ingangsdatum van het pensioen flexibel gemaakt, zodat men op een tijdstip ergens tussen de 60 en
de 70 jaar met pensioen kan gaan. Daarbij geldt: hoe later met pensioen, hoe hoger de
pensioenuitkering. Het eindloonstelsel in de Appa wordt, mede op advies van VNG, IPO en Unie van
Waterschappen, vervangen door het middelloonstelsel. De ministerraad heeft ermee ingestemd het
wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het
advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet
streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2013.


