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Kennisnemen van 
Aanvullende dotatie aan de voorziening pensioenen (oud-)wethouders van € 482.383,-- bij de jaarrekening van 2020.  
  
 
   
 
Inleiding 
De pensioenpremie van wethouders wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de 
gemeentelijke voorziening pensioen (oud-)wethouders en niet bij een pensioenfonds. Gemeenten hebben op grond van 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de taak om hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar 
voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd.  
 
Daarnaast moet de gemeente er rekening mee houden dat een vertrekkende wethouder kan verzoeken om de waarde 
van zijn pensioen over te dragen aan een ander pensioenfonds omdat hij of zij bij een nieuwe werkgever is begonnen, de 
zogenaamde waardeoverdracht. Dit kan ook een waardeoverdracht zijn naar een andere gemeente waar hij of zij tot 
wethouder is benoemd.  
 
Gemeente Woerden moet voor de pensioenen van (oud-) wethouders daarom een voorziening aanhouden. De hoogte 
van deze benodigde voorziening om aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (oud-)wethouders te kunnen 
voldoen dient elk jaar rond deze tijd opnieuw vastgesteld te worden. Dit is een vereiste dat voortvloeit uit de regels voor 
de jaarrekening. 
Het resultaat kan zijn dat er een extra dotatie (nadeel in de jaarrekening) nodig is omdat bijvoorbeeld de rekenrente is 
gedaald. In de jaarrekening zorgt de gedaalde rekenrente voor een tegenvaller. Het saldo van de jaarrekening valt lager 
uit. Het kan ook zijn dat er een vrijval (voordeel) ontstaat omdat de rekenrente juist weer is gestegen of 
omdat pensioenreserveringen vrij vallen. De reservering kan op grond van een aantal variabelen in andere jaren weer 
wijzigen. Het bedrag van de voorziening betreft geen uitgave maar een reservering. Per jaar wordt niet per definitie een 
hoog bedrag uitgekeerd, in 2020 is bijvoorbeeld 69.000,- euro uitgekeerd. Reguliere onttrekkingen vinden plaats op het 
moment dat er pensioenoverdrachten plaatsvinden en door pensioenuitkeringen. Het is dus niet zo dat het al vaststaat 
dat de gemeente het gehele bedrag in de voorziening ook daadwerkelijk moet uitkeren.  
 
Voor de reservering die moet worden gemaakt voor zowel de lopende uitkeringen als voor de mogelijke overdracht van 
pensioenaanspraken is een verplichte rekensystematiek van kracht. Het is voorgeschreven dat de voorziening pensioen 
(oud-)wethouders conform een actuariële berekeningen wordt opgenomen.  
 



Om die reden wordt jaarlijks deze actuariële berekening gemaakt. Hierbij moet de rekenrente in lijn zijn met de rekenrente 
die wordt gehanteerd voor waardeoverdrachten. Deze berekening worden uitgevoerd door een gerenommeerd bureau. 
Dit bureau is gespecialiseerd in de uitkeringen en pensioenen van (oud-)politieke ambtsdragers en voert deze 
berekeningen uit voor het overgrote gedeelte van de Nederlandse gemeenten.  
 
Helaas is dit jaar een forse tegenvaller ontstaan deels omdat de rekenrente aanmerkelijk is gedaald en deels omdat er 
een fout (BBV voorschriften) ten opzichten van vorig jaar is gecorrigeerd.  Normaal wordt u bij de jaarrekening 2020 over 
deze tegenvaller geïnformeerd. Gezien de omvang menen wij u echter eerder over deze tegenvaller te moeten 
informeren.  
   
Verhoging van de voorziening vanwege veranderende rekenrente en pensioenen huidige wethouders 
Twee belangrijke algemene factoren in de berekening van de hoogte van de voorziening zijn de rekenrente en de 
sterftetabel. Hieronder zal er ingegaan worden op de rekenrente. Daarna wordt er kort ingegaan op de verhoging van de 
voorziening vanwege de huidige wethouders.  
 
Rekenrente  
De individuele overdrachtswaarden van pensioenen worden in hoge mate bepaald door de marktrente. Die is laag. Bij de 
overdrachtswaarden moet worden gerekend met de 25-jaarsrente die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert. In 
de jaarrekening 2019 werd de voorziening berekend met een rente van 0,29 procent. Voor het vaststellen van de hoogte 
van de voorzieningen ten behoeve van de jaarrekening 2020 geldt dat de te gebruiken rekenrente is gedaald naar 0,082 
procent. Dit heeft invloed op de omvang van de voorziening. Doordat minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er 
meer kapitaal worden aangehouden (in de vorm van een voorziening). Omdat het verschil in rentepercentage groot is 
betekent dit een hogere storting in de voorziening ad € 275.016.  
 
Huidige wethouders  
Tot 2020 is er in de voorziening geen rekening gehouden met de wethouders van het huidige college. Conform de BBV 
moeten ook deze wethouders opgenomen worden in de voorziening. Door de huidige wethouders toe te voegen is een 
hogere storting ad € 277.367,-- noodzakelijk.  
 
Aanvullende voorziening bij de jaarrekening van 2020  
De voorziening (oud-)wethouders moet bij de jaarrekening van 2020 worden verhoogd met ongeveer € 482.383,-. We 
tonen het verloop van de voorziening in 2020 en de benodigde voorziening voor de jaarrekening 2020.  
 
Verloop van de voorziening in 2020  
In 2020 heeft het saldo van de voorziening zich als volgt ontwikkeld:  
   

Stand per 31-12-2019   € 5.506.263,-- 
Onttrekking door pensioenuitkering in 2020 - €      69.033,-- 
Resterend saldo   € 5.437.230,-- 

 
Benodigde voorziening voor de jaarrekening 2020  
Berekend is dat ultimo 31 december 2020 een voorziening moet zijn getroffen van € 5.989.613,-. Dat betekent 
dat de voorziening met € 552.383,- moet worden verhoogd. Echter, begin 2021 is er helaas een oud-wethouder 
overleden. Hierdoor valt een gedeelte van de voorziening vrij, waardoor de definitieve storting lager uit valt. 
Afgewacht moet worden wat na herrekening de precieze hoogte van de extra storting wordt, maar de eerste 
inschatting is een bedrag van +/- € 70.000,-- lager. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de nieuwe 
actuariële berekening en de beoordeling van de accountant. Hierdoor komt de definitieve storting uit op € 
482.383,--.  

 
Benodigde voorziening 31 december 2020 
(€ 5.989.613,-- -/- € 70.000,--) 

   
€ 5.919.613,--   

Resterend saldo 31-12-2019 - € 5.437.230,-- 
Verschil   €    482.383,-- 
 
Bestaande uit:  
Gevolgen rekenrente, sterftetabel, individuele factoren 

   
 
€ 275.016,-- 

Toevoeging pensioenvoorziening huidige wethouders  
Correctie overlijden oud-wethouder 

  € 277.367,-  
 
€ 70.000,-- -/- 

 
In bovenstaande tabel is het bedrag voor de correctie voor het overlijden van een oud-wethouder een schatting. 



De exacte berekening is hiervan nog niet bekend. De verwachting is dat de aangehouden € 70.000,-- voldoende 
is. De overige genoemde bedragen in deze tabel zijn de exacte bedragen.  
 
   
 
Kernboodschap 
Door de daling van de rekenrente, de toevoeging van de pensioenvoorziening van de huidige wethouders en de correctie 
vanwege het overlijden van één van de oud-wethouders moet de voorziening pensioenen (oud-)wethouders in de 
jaarrekening 2020 worden verhoogd tot € 5.919.613 ,-.  
 
De aanpassing van de voorziening (oud-)wethouders is een niet-beïnvloedbare uitgaaf. Er is immers voorgeschreven hoe 
de hoogte moet worden bepaald. Het geld wordt niet uitgegeven maar het bedrag komt in de jaarrekening als een 
voorziening. Deze voorziening kan bovendien lager worden als de rente stijgt. 
 
Gezien de omvang van deze tegenvaller willen wij u al voor u de jaarrekening ontvangt hiervan op de hoogte stellen.  
  
 
 
   

  

 
 
   
 
Financiën 
In circulaire 2020-0000725615 d.d. 20 november 2020 wordt in paragraaf 2 het jaarlijkse advies gegeven over hoe een 
overheidsorgaan de omvang van de benodigde voorziening voor Appa-pensioenen en waardeoverdracht kan berekenen.  
 
De berekening voor de gemeente Woerden wordt door een extern bureau uitgevoerd op basis van de genoemde 
circulaire.  
 
De definitieve extra storting aan de pensioenvoorziening wordt in de jaarrekening 2020 verwerkt.  
  
 
   
 
Vervolg 
 
De hogere storting in de voorziening zal worden verwerkt bij de jaarrekening 2020. Verder wordt ieder jaar bij de 
opstelling van de jaarrekening de actuele berekeningen gemaakt voor de hoogte van de voorziening. Daarnaast wordt er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn om de berekening niet alleen bij de jaarrekening uit te voeren, maar 
ook halverwege het jaar. Mocht er naar aanleiding van deze tussentijdse berekening aanleiding zijn om de raad 
informeren over de voorziening pensioenen oud-wethouders, zal dit gedaan worden via de najaarsrapportage.  
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Geen 


