11 november 2013
Amendement Pensioenopbouw politieke ambtsdragers

De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 12 november 2013, sprekend over
de Programmabegroting 2014,
Gelezen de circulaire van het ministerie van BiZa en K dd 23 septeber 2013 nav de aanpassing
van de wet APPA inhoudende verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, overgang van
een op eindloon gebaseerd stelsel naar middelloon-stelsel en aansluiting op de door het ABP
gebruikte systematiek voor wat betreft aanpassingen.
Eveneens gelezen de programmabegroting 2014 van de gemeente Langedijk en de
beantwoording van gestelde vragen
Constaterende dat:
1. In Nederland een premie van 9 tot 12x het bedrag aan opbouw van het pensioen
gebruikelijk is. Dit komt overeen met tussen de 25% en 30% van het pensioengevend
salaris minus de franchise;
2. Met ingang van 1 januari 2014 voor politieke ambtsdragers, (oa wethouders en
burgemeesters) geldt dat de uitvoering van hun pensioenen plaatsvindt op een wijze
zoals door het ABP toegepast;
3. Met ingang van 1 janauri 2014 een maximumopbouw voor op middenloon gebaseerde
pensioenen geldt van 2%. Dit betekent bij een salaris van €75.000; €1500 euro
pensioenopbouw;
4. Dit maximale opbouwpercentage daalt naar verder naar 1,75% in 2017 (wetsvoorstel)
5. Het in de beantwoording genoemde bedrag aan pensioenopbouw ad €4529 per jaar per
wethouder naar maatschappelijke geaccepteerde waarden exorbitant genoemd moet
worden; Dit bedrag leidt als het correct is tot een jaarlijkse pensioenlast voor de
gemeente van ongeveer €200.000 voor de nu nog 4 wethouders tezamen;
6. Dit op grond van de opgegeven opbouw berekende bedrag €200.000 niet overeenkomt
met het in de begroting genoemde bedrag €125.000.
Overwegingen
 Een jaarlijkse pensioenopbouw voor de 4 deeltijd wethouders ad €1500 per jaar dalend
naar €1450 voor 3 voltijd wethouders per persoon meer in de rede en verwachtingen
ligt. En €2000 voor de burgemeester, dalend naar €1750.
 Daartoe nu een premie aan het ABP afgedragen zou moeten worden van €65260 per
jaar voor de wethouders plus een kleine €24000 voor de burgemeester.
 De verwachting is dat het ABP de pensioenpremies zal verlagen.
 Het in Nederland gebruikelijk is dat de werkgever 70% van de pensioenpremie
betaald en de toekomstig rechthebbende 30%;
 De totaal in de begroting benodigde bedrag zoals genoemd onder “Bijstelling storting
pensioenvoorziening” €90.000 bedraagt waarvan de leden van het college uit eigen
middelen €27.000 bijdragen zodat een bedrag €63.000 in 2014 voldoet;
 Deze bedragen dalen naar €65.000 waarvan €19500 eigen bijdragen; €45.000 in 2017.
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Besluit:

Nog in te vullen.
Namens GroenLinks
Klaas Zwart
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