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Alles wat u moet weten over uw sociale zekerheid als politiek 
ambtsdrager 

 
 

Als politiek ambtsdrager hebt u nu een goed 

inkomen. Maar wat krijgt u als u (tussentijds) 

aftreedt? Hoe zit het met sollicitatieplicht? Krijgt u 

hulp bij het vinden van een nieuwe baan en hoe 

gaat dat in zijn werk? 

 

Wat gebeurt er als u komt te overlijden of arbeids 

ongeschikt wordt? Van wie krijgt u eigenlijk uw 

uitkering of pensioen? 

 

Het is voor u van belang om op de hoogte te zijn 

van uw rechten en plichten op grond van de 

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke 

ambtsdragers (hierna: Appa). 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn APG en voeren voor u en uw werkgever de 

Appa uit. Dit betekent dat wij de Appauitkering, de 

hieronder vallende sollicitatieplicht en het 

Appapensioen uitvoeren. Daarnaast regelen wij 

voor u de ondersteuning bij het vinden van een 

nieuwe baan. 

We informeren u in deze brochure over uw rechten 

en plichten omtrent uw pensioen. Tevens stellen wij 

u middels deze brochure op de hoogte van de 

services die u van APG mag verwachten. 
 

De Apparegeling in het kort 
Tijdens of na het vervullen van uw politieke ambt 

zijn er verschillende situaties waarin u met de 

Appa te maken krijgt. We hebben de belangrijkste 

voor u op een rij gezet. 

 
 

Uw situatie Dit betekent voor u 

U wordt politiek ambtsdrager. U gaat pensioen opbouwen. U ontvangt daarover 

bericht van APG. Het kan verstandig zijn om een 

waardeoverdracht aan te vragen. 

U treedt terug of wordt niet herkozen. U ontvangt een uitkering. Heeft u na drie 

maanden nog geen andere baan, dan bent u 

verplicht om te solliciteren. 

U wordt arbeidsongeschikt. U ontvangt in eerste instantie een reguliere Appa- 

uitkering. Tegen het einde van de 

uitkeringsperiode ontvangt u van APG informatie 

over een eventuele voortgezette uitkering in geval 

van arbeidsongeschiktheid. 

U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. In de periode voorafgaand aan uw pensionering 

ontvangt u een brief van APG. In de maand 

waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

ontvangt u voor het eerst uw 

ouderdomspensioen. 

U komt te overlijden. Uw nabestaanden ontvangen automatisch een brief 

van APG met informatie over het partnerpensioen. 
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Aantreden 
 

Wanneer u aantreedt als politiek ambtsdrager 

ontvangen wij uw naam van het 

bestuursorgaan waarbij u in ambt treedt en 

wordt u opgenomen in onze 

pensioenadministratie. 
 

Waardeoverdracht 
Als u politiek ambtsdrager wordt, kunt u uw 

‘oude’pensioen dat u bij uw vorige werkgever 

opbouwde, meenemen en toevoegen aan uw 

Appapensioen. Dat heet waardeovername. 

Omgekeerd, als u na uw aftreden weer 

terugkeert in uw oude of een andere 

functie, bestaat de mogelijkheid om uw 

Appapensioen mee te nemen naar uw nieuwe 

pensioenfonds. 

Dat noemen we waardeoverdracht. 

 

Indien u informatie wenst over een 

waardeoverdracht neem dan telefonisch of per email 

contact met APG op. 
 

Pensioen 

‘Waarop kan ik rekenen als ik met pensioen 

ga?’ Als deelnemer in de Appa krijgt u elk jaar een 

pensioenoverzicht. Daarop ziet u welke aanspraken in 

het afgelopen jaar zijn opgebouwd. We geven ook 

een voorspelling van uw pensioen als u de pensioen 

gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In de toelichting 

leest u dat deze berekening natuurlijk alleen klopt 

als u ook daadwerkelijk tot aan uw pensionering 

politiek ambtsdrager blijft. In de praktijk komt dat 

niet zo vaak voor. 

 

Wij sturen u een aantal maanden voor uw 

pensionering een formulier toe. We vragen u om 

enkele aanvullende gegevens zodat we uw pensioen 

betaalbaar kunnen stellen. 

In de maand waarop u de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt, ontvangt u de eerste keer uw 

pensioen en een betalingsoverzicht met een 

toelichting op de achterzijde. 

 

Belangrijk om te weten is dat uw Appapensioen 

de indexatie volgt van het ABP, het pensioenfonds 

voor de overheid en het onderwijs. 

Partnerpensioen 
Mocht u komen te overlijden, dan komt uw 

nabestaande mogelijk in aanmerking voor een 

Appapartnerpensioen. Hebt u kinderen jonger dan 

25 jaar? Zij komen in aanmerking voor een 

Appawezenpensioen als ze niet gehuwd zijn of 

samenwonen met een partner. Uw nabestaanden 

ontvangen automatisch bericht hierover. 

 

Er is niet altijd recht op een partnerpensioen. Voor 

deze brochure voert het te ver om alle regels uit te 

leggen. Als u daar vragen over heeft neem dan 

contact met APG op. Wel willen we u alvast enkele 

tips meegeven die belangrijk zijn voor het recht op 

een partnerpensioen. 

 

• Aanmelding van een partner met wie u niet 

gehuwd bent 

 

Woont u ongehuwd samen dan kunt u uw partner 

(onder bepaalde voorwaarden) bij APG aanmelden. 

 

• Verdeling pensioenaanspraken bij 

echtscheiding  

 

Gaat u scheiden, dan heeft dat gevolgen 

voor uw Appapensioen. De Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding bepaalt de 

verdeling van uw pensioen over uw tijd als 

(gewezen) politiek ambtsdrager tijdens uw 

huwelijk. Op het moment dat u de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft 

uw expartner recht op een deel van het 

door u opgebouwde pensioen als politiek 

ambtsdrager ten tijde van het huwelijk. 
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Over de Appa-uitvoering 
van APG 

 
APG voert de Appa-regeling uit voor onder meer 

ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede 

Kamer der StatenGeneraal, Commissarissen van 

de Koning, gedeputeerden, dijkgraven, Leden van 

het Dagelijks Bestuur van waterschappen, 

burgemeesters en wethouders, 

Rijksvertegenwoordiger, Nationale ombudsman en 

diens substituten en de voorzitter van de Eerste 

Kamer der StatenGeneraal. APG doet dit in 

opdracht van het Rijk, provincies, waterschappen 

en gemeenten. 

 

In het Appateam werken gespecialiseerde mede 

werkers, die veel ervaring hebben met 

dienstverlening aan politiek ambtsdragers. APG 

werkt integer en respectvol, rekening houdend met 

de bijzondere positie die u als (oud)politiek 

ambtsdrager heeft. Zo zijn er extra maatregelen 

genomen om te waarborgen dat al uw persoonlijke 

informatie strikt vertrouwelijk blijft. Al uw 

gegevens zijn bij APG in goede handen. 

Belangrijke informatie 

Onze belangrijkste services: 

 

Bij vragen heeft u rechtstreeks persoonlijk 

contact met een medewerker van het 

Appateam. 

 

Wilt u een gesprek met een pensioendeskundige 

over uw persoonlijke situatie? Dat kan. 

 

Alle relevante informatie over pensioen, 

uitkering en reintegratie vindt u op 

www.mijnappa.nl. Dit betreft een informatieve 

website, geen mijnomgeving om op in te 

loggen. 

 

Elk jaar ontvangt u een handig overzicht van 

uw opgebouwde Appapensioen. 

 

Heeft u vragen? 

Het Appateam is op werkdagen telefonisch bereikbaar op: 045 – 579 37 21 

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan: 

Appapensioenen 

Postbus 4824 

6401 JM Heerlen 
U kunt ons ook mailen: 

appa@apg.nl 

 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

APG Service Partners B.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14065769. 

http://www.mijnappa.nl/
mailto:appa@apg.nl

