
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Inleiding 

Onderwerp brochure 
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 arbeidsongeschikt 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 hier 

onder vallende sollicitatieplicht en het Appa-pensioen 

uitvoeren. Daarnaast regelen wij voor u de onder 

steuning bij het vinden van een nieuwe baan. We 

informeren u in deze brochure over uw rechten  en 

plichten omtrent uw uitkering. 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 treedt in politiek ambt. U gaat pensioen opbouwen. U ontvangt daarover  bericht 

van APG. Het kan verstandig zijn om een waardeoverdracht 

aan te vragen. Als u dat wenst komt een 

pensioendeskundige uw persoonlijke situatie bespreken. 

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. 

Indien u 4 maanden voor het aflopen van de uitkering 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dient u contact op te 

nemen met APG. 

U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd.  U ontvangt in de periode voorafgaand aan het bereiken van 

de pensioengerechtigde leeftijd 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. 



 

3  Appa uitkering 

Aftreden 

Vanaf de eerste dag na uw officiële aftreeddatum ontstaat 

uw recht op een uitkering.  

De sollicitatieplicht 
Aan het recht op een uitkering is een sollicitatieplicht 

gekoppeld. Op grond van de Appa heeft u recht op 

persoonlijke begeleiding bij uw reintegratie. Deze 

sollicitatieplicht geldt – simpel gezegd – voor alle politiek 

ambtsdragers die op of na 24 maart 2010 deelnemer in de 

Appa zijn geworden of zijn herbenoemd.  

Uw werkgever heeft zowel de uitkeringsverzorging als de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw 

reintegratie overgedragen aan APG. U dient zich aan de 

sollicitatieplicht te houden om nadelige gevolgen voor uw 

uitkering te voorkomen.  

Inkomstenkorting op de uitkering 
U krijgt een uitkering om de periode in between jobs 

te overbruggen. U ontvangt het eerste jaar  80 procent 

van uw laatste inkomen. Dat bedrag is inclusief 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  De resterende 

uitkeringsduur ontvangt u 70 procent daarvan. Vindt u 

geen werk, dan eindigt uw uitkering maximaal na drie 

jaar en twee maanden. 

Inkomsten die u genereert worden uiteraard gekort op uw 

uitkering. In het eerste jaar mag u tot 20 procent  van uw 

laatste inkomen bijverdienen zonder korting. De 

resterende uitkeringsduur is deze marge 30 procent. Uw 

extra inkomsten worden met uw maandelijkse uitkering 

verrekend. Start u een eigen bedrijf, dan is  het mogelijk 

om uw inkomsten jaarlijks te verrekenen, na ontvangst 

van de jaarcijfers van uw onderneming. Hierover maakt u 

in dat geval vooraf met APG afspraken. 

Arbeidsongeschiktheid 
Als u ziek wordt en niet meer kunt werken als politiek 

ambtsdrager, krijgt u na uw aftreden eerst een Appa 

uitkering. Bent u na afloop van de reguliere uitkering 

nog arbeidsongeschikt dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor een voortgezette uitkering. U dient 

zich zelf ziek te melden. In dat geval volgt een keuring 

door een gecertificeerde verzekeringsarts. Bij volledige 

arbeidsongeschiktheid krijgt u 70 procent van uw 

inkomen. Bij een arbeidsongeschiktheid van 55 tot  80 

procent krijgt u 60 procent, bij 25 tot 55 procent krijgt u 

40 procent van uw inkomen. U ontvangt  geen uitkering 

als u minder dan 25 procent arbeidsongeschikt bent. 

Over de Appauitvoering van APG 
APG voert de Apparegeling uit voor ministers, 

staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der 

StatenGeneraal, Commissarissen van de Koning, 

gedeputeerden, dijkgraven, politiek ambtsdragers  van 

waterschappen, burgemeesters en wethouders. We doen 

dit in opdracht van het Rijk, provincies, waterschappen 

en gemeenten. In het Appateam werken 

gespecialiseerde medewerkers, die veel ervaring hebben 

met dienstverlening aan politiek ambtsdragers. Wij doen 

APG werk 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. U weet hierdoor zeker dat al uw 

gegevens bij APG in goede handen zijn. 

Ondersteuning bij uw reintegratietraject  
Het expliciet maken van uw arbeidsmarktwaarde is een 

belangrijke voorwaarde voor een succesvolle voortzetting 

van uw loopbaan. Het blijkt vaak van toegevoegde waarde 

om uw persoonlijke krachten en loopbaanwensen opnieuw 

te ontdekken. In de Appa-regelgeving is nu geregeld dat u 

(drie maanden na uw aftreden verplicht) ondersteuning 

krijgt van een reintegratiebureau. U ontvangt kort na 

aftreden informatie hierover van APG.  

‘Hoe maak ik mijn keuze kenbaar?’ 
Als u een keuze voor een reintegratiebureau heeft 

gemaakt, kunt u het bureau van uw voorkeur middels een 

email naar appa@apg.nl doorgeven. Wij zorgen er dan 

voor dat u een uitnodiging krijgt voor een intakegesprek. 

Het begeleidingstraject 
Elk programma is maatwerk, afgestemd op uw specifieke 

situatie en ambities. Wat we gaan doen, leggen we vast in 

een Plan van Aanpak. Pas als dat is goedgekeurd gaan we 

echt aan de slag. Om u toch alvast een indruk te geven 

noemen we hieronder een aantal activiteiten en thema’s 

die vaak terug komen in een individueel plan: 

• Wekelijkse gesprekken met een of meer adviseurs. Een 

belangrijk thema is het verwerken en accepteren van de 

huidige situatie. 

• Werkvormen gericht op het verkrijgen van meer inzicht 

in ambitie, talenten, kwaliteiten en competenties. 

Onderdeel hiervan kan zijn een assessment en 360 

graden feedback. 

• Werkvormen gericht op het vergroten van de 

presentatie en sollicitatievaardigheden. 



 

4  Appa uitkering 

• Het (beter) gaan gebruiken van alle beschikbare 

netwerken. 

• Gerichte ondersteuning bij het starten van een  eigen 

bedrijf. 

• Nazorg en begeleiding (naar behoefte) bij het  werken in 

een nieuwe functie of in de startfase  van het eigen 

bedrijf. 

Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de 

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke 

ambtsdragers en  de brochure ‘Sollicitatieplicht en 

outplacement  voor politieke ambtsdragers’ afkomstig van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (versie 13 december 2016), 

raadpleegbaar via:  www.rijksoverheid.nl.  

 

Heeft u vragen? 

Belangrijke informatie  
Onze belangrijkste services:  

• Bij vragen heeft u rechtstreeks persoonlijk contact met 

een medewerker van het Appateam.  

• Alle relevante informatie over uw pensioen, uitkering 

en reintegratie vindt u op www.mijnappa.nl. 

• Elk jaar ontvangt u een handig overzicht van uw 

opgebouwde Appapensioen. 

• Gaat u aftreden en wilt u weten hoe hoog uw uitkering 

wordt? Wij maken op verzoek een berekening voor u. 

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. 


