
Goed geregeld!
Alles wat u moet weten over Appa

(Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)

Appa-pensioen en uitkering  
politieke ambtsdragers
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Wie zijn wij?
APG is een uitvoeringsinstantie die de Appa-regeling uitvoert voor gewezen politieke ambtsdragers.  
Hieronder vallen gedeputeerden, dijkgraven, leden van het Dagelijks Bestuur van waterschappen, ministers, 
staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wethouders, Commissarissen van de 
Koning, (waarnemend) burgemeesters, Rijksvertegenwoordigers van de BES-eilanden en (subst.) ombudsman.  
De uitvoering vindt plaats in opdracht van de provincies, waterschappen, gemeenten en het Rijk. Dit betekent  
dat wij de Appa-uitkering, de hieronder vallende sollicitatieplicht en het Appa-pensioen uitvoeren. 

In het Appa-team werken gespecialiseerde medewerkers, die veel ervaring hebben met de dienstverlening aan 
politiek ambtsdragers. Wij voeren ons werk integer en respectvol uit. Hierbij houden wij rekening 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. 
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1 Appa-uitkering

Als politiek ambtsdrager heeft 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?
Het is voor u van belang om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten op grond van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers (hierna: Appa).

1.1 Verschillende uitkeringsrechten 
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 waarde-
overdracht 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. Indien u 4 maanden voor het aflopen van de 
uitkering (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, kunt u 
contact opnemen met APG. U komt mogelijk in aan-
merking voor een voortgezette uitkering.

U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. U ontvangt ongeveer 6 maanden 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 ouder-
domspensioen.

U komt te overlijden. Uw nabestaanden ontvangen automatisch een brief van 
APG met informatie over het (eventuele) nabestaanden-
pensioen.

U gaat deeltijd werken U blijft werkzaam in dezelfde functie, voor minder FTE 
en u ontvangt een gedeeltelijke uitkering. Indien u na  
3 maanden nog geen  andere deeltijdbaan heeft 
gevonden, dan bent u verplicht om te solliciteren. Deze 
verplichting vervalt als u voor minimaal 70% terugkeert 
in een politiek ambt of voor 100% buiten een politiek 
ambt.
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1.2 Duur van de uitkering
De duur van uw uitkering wordt bepaald aan de hand van uw politieke diensttijd. Onderstaand schema geeft aan 

welke categorieën worden onderscheiden.

Diensttijd als politiek ambtsdrager Duur uitkering

< 3 maanden 6 maanden

3 maanden tot 24 maanden 2 jaar

24 maanden tot 38 maanden Conform aantal maanden in functie

38 maanden of meer Maximaal 38 maanden

1.2.1 Voortgezette uitkering tot aan  
AOW-leeftijd

Op het moment dat het recht op een uitkering ontstaat 

wordt alle opgebouwde diensttijd als politiek ambts-

drager meegeteld. Dit wordt het loopbaanprincipe 

genoemd. Bij een onderbreking van meer dan 1/6 is het 

loopbaanprincipe niet meer van toepassing en wordt 

alleen de duur van de laatste betrekking in acht 

genomen voor de berekening van de uitkeringsduur. 

Onder het loopbaanprincipe vallen alle Appa-functies, 

(met uitzondering van waarnemend burgemeester),  

te weten: gedeputeerden, dijkgraven, leden van het 

Dagelijks Bestuur van waterschappen, ministers, 

staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, wethouders, Commissarissen van 

de Koning, Kroonbenoemde burgemeesters, 

Rijksvertegen woordigers van de BES-eilanden en 

(subst.) ombudsman. Het maakt hierbij niet uit in 

welk ambt de diensttijd werd opgebouwd. 

Per 1 januari 2016 is de Wet verkorting duur 

voortgezette uitkering Appa in werking getreden. 

Deze wet is van toepassing op ambtsdragers die 

aantreden op of na 1 januari 2016. De voorgezette 

uitkering tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd is 

verkort van 9 jaar en 7 maanden tot 5 jaar. 

Voor gewezen politieke ambtsdragers die eerder zijn 

aangetreden geldt dat zij mogelijk vallen onder een 

overgangsrecht. Of dit het geval is wordt beoordeeld 

door APG, de deelnemer wordt middels de uitkerings-

beslissing hiervan op de hoogte gesteld. 

1.2.2 Voortgezette uitkering als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid

Als u, als gevolg van ziekte, niet meer in staat bent uw 

taken als politiek ambtsdrager uit te voeren, dan krijgt 

u na uw aftreden eerst een reguliere Appa-uitkering. 

Bent u vier maanden voor het verstrijken van de 

uitkering nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan 

komt u mogelijk in aanmerking voor een voortgezette 

uitkering. U dient zich zelf bij ons ziek te melden.  

In dat geval volgt een medische keuring door een 

gecertificeerd verzekeringsarts. 

1.3 Hoogte van de uitkering
De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand 

van de laatstgenoten bezoldiging (inclusief vakantie-

toeslag en eindejaarsuitkering) als politiek ambts-

drager. Het eerste jaar bedraagt de uitkering 80%, 

daarna 70% van de laatstgenoten bezoldiging.

 

De hoogte van een verlengde uitkering wegens 

invaliditeit wordt bepaald door de mate van 

arbeidsongeschiktheid:

• Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer 

dan 80% bedraagt de uitkering 70% van de laatst 

genoten bezoldiging;

• Bij arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de  

55% en 80% bedraagt de uitkering 60% van de laatst 

genoten bezoldiging;

• Bij arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de  

25% en 55% bedraagt de uitkering 40% van de 

laatstgenoten bezoldiging;

• Bij arbeidsongeschiktheidspercentage van minder 

dan 25% wordt geen verlengde uitkering toegekend. 

1.3.1 Inkomstenkorting op de uitkering
Inkomsten die u genereert worden gekort op uw 

Appa-uitkering. In het eerste jaar mag u tot 20% van  

uw laatstgenoten bezoldiging als politiek ambtsdrager 

bijverdienen zonder korting. De resterende uitkerings-

duur is deze marge 30%. Alle inkomsten die buiten deze 

marge vallen worden één op één gekort op de uitkering.
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U dient maandelijks een opgave van uw inkomsten te 

verstrekken aan APG, dit doet u door iedere maand het 

online Verslag Werk en Inkomen (VWI) in te dienen. 

Hoe dit precies werkt wordt duidelijk gemaakt in de 

bijlage die u bij de uitkeringsbeslissing ontvangt.

Voorbeeldberekening:

Laatstgenoten bezoldiging, incl. vakantietoeslag  

en eindejaarsuitkering, is ¤ 80.000 per jaar, oftewel  

¤ 6.666,67 per maand. 

Jaar 1 

Uitkering is ¤ 5.333,33 (80%van de laatstgenoten 

bezoldiging)

Bijverdienmarge: ¤ 1.333,33 (20% van de laatstgenoten 

bezoldiging)

In een nieuwe baan verdient u ¤ 2.500,00 bruto per 

maand 

Gekort wordt dan ¤ 2.500,00 - ¤ 1.333,33 = ¤ 1.166,67

De uitkering bedraagt in dat geval ¤ 5.333,33 - ¤ 1.166,67 

= ¤ 4.166,66 bruto per maand

Jaar 2

Uitkering is ¤ 4.666,67 (70% van de laatstgenoten 

bezoldiging)

Bijverdienmarge is ¤ 2.000,00 (30% van de 

laatstgenoten bezoldiging)

In een nieuwe baan verdient u ¤ 2.500,00 bruto per 

maand

Gekort wordt ¤ 2.500,00 - ¤ 2.000,00= ¤ 500,00 

De uitkering bedraagt in dat geval ¤ 4.666,67 -  

¤ 500,00 = ¤ 4.166,67 bruto per maand 

Heeft u een eigen onderneming of bent u voornemens 

deze te starten, dan dient u maandelijks op het VWI  

een indicatie van de winst op te geven. Jaarlijks dient u 

daarnaast de winst- en verliesrekening te overleggen, 

op basis waarvan een berekening met terugwerkende 

kracht wordt gemaakt. Bij deze berekening wordt 

tevens de definitieve belastingaanslag in acht  

genomen.

1.3.2 Aangehouden betrekking 
Bekleedt u voor een gedeelte een politiek ambt (u heeft 

een deeltijdfactor) en heeft u daarnaast inkomsten uit 

loondienst of als zelfstandige, dan kan een van de 

onderstaande situaties op u van toepassing zijn. 

Als u naast het uitvoeren van het politieke ambt, één 

jaar of langer voorafgaand aan uw aftreden, inkomsten 

genoot bij eenzelfde werkgever, dan is er sprake van een 

aangehouden betrekking. Deze inkomsten worden niet 

verrekend met uw Appa-uitkering. 

Indien u inkomsten geniet uit een bedrijf dat u ter hand 

heeft genomen één jaar of langer voorafgaand aan uw 

aftreden, is in het kader van de Appa ook sprake van een 

aangehouden betrekking. De hoogte van de inkomsten 

die niet worden verrekend met de uitkering wordt  

door APG vastgesteld. In dit kader vragen wij bij u de 

jaarcijfers op welke als basis dienen voor de vaststelling.

1.4 Terugkeergarantie
Was u voor uw ambtsperiode werkzaam bij de overheid 

of in het bedrijfsleven, dan kan het zijn dat u recht heeft 

op buitengewoon verlof voor de vervulling van de taken 

als politiek ambtsdrager. 

Het aflopen van het politiek verlof en de terugkeer naar 

de betreffende werkgever is een aangelegenheid tussen 

u en de werkgever waar u buitengewoon verlof geniet. 

Op het moment van aftreden is de grond voor het 

verlenen van uw verlof meteen komen te vervallen.  

U bent vervolgens arbeidsrechtelijk verplicht u meteen 

na aftreden weer te melden bij de werkgever die u het 

politiek verlof heeft toegekend. De salarisbetaling door 

uw werkgever wordt om dezelfde reden hervat. Vanaf 

de datum van aftreden hebt u dus zowel recht op een 

Appa-uitkering als op salaris van uw werkgever. Het 

salaris wordt met uw uitkering verrekend. Omdat de 

berekeningsmethodiek binnen de Appa-regelgeving 

uitgaat van inkomsten in plaats van uren, kan het 

voorkomen dat u nog een gedeelte Appa-uitkering 

ontvangt naast uw salaris. Voor het gedeelte uitkering 

dat u ontvangt bent u verplicht te solliciteren, ook al 

vervult u weer de functie die u vervulde voordat u 

politiek ambtsdrager werd.

Uw werkgever is verplicht voor u nieuwe werkzaam-

heden te zoeken. Herstel in de oude functie is echter 

geen verplichting. Wanneer geen werkzaamheden 

beschikbaar zijn, dan bevatten de arbeidsvoorwaarden-

regelingen bij de overheid en de onderwijscao’s een 

grond voor ontslag. Indien u vervolgens wordt 

ontslagen bij uw werkgever, heeft u mogelijk recht op 

een WW-uitkering. Deze WW-uitkering wordt, net als 

uw salaris daarvóór, met uw Appa-uitkering verrekend.
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Indien u een werknemer bent geweest in het bedrijfs-

leven, is het van belang na te gaan of de cao daarover 

bepalingen bevat. Over de situatie na het beëindigen 

van het politieke ambt zullen over het algemeen 

afspraken moeten zijn gemaakt tussen u en uw 

werkgever.

1.5 De re-integratie/sollicitatieplicht
In de Appa is opgenomen dat u verplicht vent zich actief 

in te zetten om passende arbeid te verwerven. Concreet 

betekent dit dat u, 3 maanden na datum ingang van de 

uitkering, verplicht bent te solliciteren naar passende 

werkzaamheden. Als u binnen 3 maanden nog geen 

passende baan heeft gevonden, dan starten wij een 

re-integratietraject voor u op bij een door u gekozen 

re-integratiebureau. Zij begeleiden u in uw zoektocht 

naar passende werkzaamheden en bieden hulp bij het 

expliciet maken van uw arbeidsmarktwaarde omdat dit 

een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle 

voortzetting van uw loopbaan. Indien u dat wenst kan 

een re-integratietraject eerder starten, bijvoorbeeld 

direct na uw aftreden. Eerder dan dat is echter niet 

mogelijk. 

U dient zich aan de sollicitatieplicht te houden om 

nadelige gevolgen voor uw uitkering te voorkomen.

1.5.1 Hoe maak ik mijn keuze kenbaar?
Wij werken samen met van Ede & Partners, een 

gerenommeerd landelijk bureau met veel ervaring  

in het begeleiden van politieke bestuurders en 

topmanagers.

Indien u voor een ander bureau kiest, dient u dat bij  

ons aan te geven. Wij nemen contact op met het bureau 

en controleren of deze voldoet aan de eisen die zijn 

opgenomen in de Appa. Na deze controle ontvangt  

u van ons een akkoord of afwijzing.

 

U kunt altijd eerst kennis maken met een aantal 

bureaus voordat u een definitieve keuze maakt. 

Als u een keuze voor een re-integratiebureau heeft 

gemaakt, kunt u het bureau van uw voorkeur middels 

een e-mail naar appa@apg.nl doorgeven. Wij zorgen  

er dan voor dat u een uitnodiging krijgt voor een 

intakegesprek.

1.5.2 Het begeleidingstraject

Elk traject is maatwerk, afgestemd op uw specifieke 

situatie en ambities. In een intakegesprek worden uw 

wensen en ambities geïnventariseerd en wordt 

besproken wat gedaan moet worden. Dit wordt 

vastgelegd in een Plan van Aanpak. Om u alvast een 

indruk te geven noemen we hieronder een aantal 

activiteiten en thema’s die vaak terugkomen in een  

Plan van Aanpak:

• 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 een assessment 

zijn of 360 graden feedback

• Werkvormen gericht op het vergroten van de 

presentatie- en sollicitatievaardigheden

• Het (beter) gaan gebruiken van alle beschikbare 

netwerken

• Gerichte ondersteuning bij het starten van een  

eigen bedrijf

• Nazorg en begeleiding (naar behoefte) bij het  

in een nieuwe functie of in de startfase van het  

eigen bedrijf

1.5.3 Opleidingen/cursussen
Een opleiding of cursus kan mogelijk gevolgd  

worden mits deze aansluit op de afspraken die in het 

re-integratieplan (Plan van Aanpak) zijn vastgelegd.  

Het re-integratiebureau kan bij APG een gemotiveerd 

verzoek indienen als blijkt dat een opleiding/cursus 

noodzakelijk is om de kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten.

1.6 Procedure ‘eigen bedrijf’
U heeft een eigen bedrijf, of u wilt een eigen bedrijf 

starten, dan kunt u dit bespreken met uw re-integratie-

bureau. De (verdere) aanpak van uw eigen bedrijf wordt 

vastgelegd in een Ondernemingsplan. Vervolgens start 

de procedure eigen bedrijf.

1.6.1 Vrijstelling van de sollicitatieplicht
Wanneer u als uitkeringsgerechtigde kenbaar maakt 

dat u een eigen bedrijf wilt starten, weer oppakken of 

uitbreiden dient u, onder begeleiding van het door u 

gekozen re-integratiebureau, een ondernemingsplan  

 te stellen. Vanaf het moment dat u schriftelijke 

mailto:appa@apg.nl
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goedkeuring van APG heeft ontvangen voor uitvoering 

van dit ondernemingsplan, gaat voor u de vrijstelling 

van de sollicitatieplicht in. U dient iedere maand (een 

schatting van) uw inkomsten door te geven aan het 

re-integratiebureau en APG. 

Na 26 weken vanaf het moment van goedkeuring 

wordt, op advies van het re-integratiebureau, door  

APG beslist of het bedrijf als levensvatbaar wordt 

gekwalificeerd. Van levensvatbaarheid is sprake, indien 

de uitoefening van het eigen bedrijf (de realistische 

verwachting heeft) de Appa –uitkering tot nihil te 

brengen. Wordt beslist dat er geen sprake is van 

levensvatbaarheid, dan is de sollicitatieplicht weer op u 

van toepassing. Indien tot levensvatbaarheid is beslist, 

wordt de ‘proefperiode’ wederom verlengd met  

26 weken. 

Na 52 weken volgt dan nogmaals een beslissing, waarin 

de uitoefening van het bedrijf definitief wordt betiteld 

tot levensvatbaar, danwel niet levensvatbaar. Indien het 

bedrijf als niet levensvatbaar wordt gekwalificeerd, is de 

sollicitatieplicht weer volledig van toepassing. De 

uitkeringsgerechtigde hoeft niet te stoppen met het 

eigen bedrijf, maar moet daarnaast solliciteren naar  

een fulltime dienstbetrekking.

1.6.2 Eenmanszaak/ Vennootschap
Indien een uitkeringsgerechtigde een eigen bedrijf 

start, niet zijnde een BV, valt de winst uit dit bedrijf 

onder verrekenbare inkomsten. De bijverdienmarge  

op resultaten uit onderneming ligt het eerste jaar op  

20% van de laatstgenoten bezoldiging, de daarop 

volgende periode 30% van de laatstgenoten  

bezoldiging. 

U dient maandelijks een prognose van de winst door  

te geven aan het re-integratiebureau, deze dient u 

daarnaast ook in het VWI te vermelden. Jaarlijks dient u 

daarnaast de winst- en verliesrekening te overleggen, 

op basis waarvan een berekening met terugwerkende 

kracht wordt gemaakt. Bij deze berekening wordt de 

definitieve belastingaanslag tevens in acht genomen. 

1.6.3 Besloten/ Naamloze Vennootschap
Indien een u een BV/NV start wordt het loon dat u 

zichzelf toekent gezien als verrekenbaar 

inkomensbestanddeel. De bijverdienmarge op winst uit 

onderneming, ligt zoals eerder aangegeven, het eerste 

jaar op 20% van de laatstgenoten bezoldiging, de daarop 

volgende periode 30% van de laatstgenoten bezoldiging.  

In dit geval dient rekening gehouden te worden met  

het minimum bedrag aan loon dat een Directeur-

grootaandeelhouder (DGA) aan zichzelf dient uit te 

keren, namelijk 45.000 euro per jaar over 2018 

(vastgesteld door de Belastingdienst). Uiteraard dient  

de financiële ruimte in de BV dit toe te laten (bij een 

startende onderneming). U dient maandelijks op het 

VWI uw uitgekeerd loon op te geven. Jaarlijks dient u 

daarnaast uw winst- en verliesrekening te overleggen, 

op basis waarvan een berekening met terugwerkende 

kracht wordt gemaakt. 

1.6.4 Eigen bedrijf en opleiding
Of een opleiding (scholingskosten) binnen het re-

integratietraject in aanmerking komt voor vergoeding 

is afhankelijk van het volgende onderscheid: 

• Betreft het bedrijfskosten die voortvloeien uit de 

wens reeds bestaande bedrijven voort te zetten, of;

• betreft het kosten die u helpen bij uw re-integratie?

Slechts kosten die u helpen bij uw re-integratie kunnen 

onder scholingskosten vallen en in aanmerking komen 

om vergoed te worden. 

1.6.5 Neveninkomsten uit ZZP/  
freelance -werkzaamheden 

ZZP of freelance -werkzaamheden worden binnen de 

Appa, net zoals bij de Belastingdienst, gekwalificeerd als 

resultaten uit overige werkzaamheden. Het saldo van de 

te verrekenen overige werkzaamheden wordt gebaseerd 

op de omzet minus kosten. Het maandelijks saldo van 

de overige werkzaamheden leidt tot een korting indien 

het de hiervoor genoemde 20% of 30% bijverdienmarge 

overschrijdt. 

Let op! Indien er sprake is van één opdrachtgever 

waarvan de ZZP-er/freelancer op langere termijn 

volledig afhankelijk wordt van inkomen, dan dient dit 

gekwalificeerd te worden als een arbeidsovereenkomst. 

De inkomsten dienen dan betiteld te worden als  

‘loon’. 

1.6.6 Overzicht te verrekenen kosten
Zowel bij een eenmanszaak, personenvennootschap, 

ZZP/ freelance –werkzaamheden wordt gekeken naar 

het brutoresultaat voor belastingen. Een indicatie van 

de kosten die van de omzet afgetrokken mogen worden 

alvorens een opgave van de winst aan APG wordt 

gedaan zijn: 
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• Directe kosten (extra inkoop/ inhuur)

• Personeelskosten

• Huisvestigingskosten

• Kantoorkosten

• Vervoermiddelen

• Verkoopkosten

• Algemene kosten (denk aan abonnementen en 

contributies, accountantskosten etc.)

• Afschrijvingskosten

• Financiële baten en lasten (denk aan rente en  

kosten kredietinstelling)

1.6.7 Verschillen ‘eigen bedrijf ’ en ZZP/ 
freelance- werkzaamheden

Praktisch gezien, ligt het grootste verschil voor u als 

uitkeringsgerechtigde, in de vrijstelling van de 

sollicitatieplicht bij de procedure ‘eigen bedrijf ’ ten 

opzichte van ZZP/ freelance -werkzaamheden. De 

procedure ‘eigen bedrijf ’ stelt betrokkene gedurende 

een periode van 26 weken, met kans op een verlenging 

van 26 weken, vrij van de sollicitatieplicht. Het is in dit 

geval, gedurende de eerste 26 weken, mogelijk dat u 

nog (een aanmerkelijk deel van) de uitkering geniet, 

maar wel bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht.  

De procedure ZZP/ freelance –werkzaamheden geeft 

daarentegen alleen een vrijstelling van de sollicitatie-

plicht indien de hoogte van de uitkering op nihil komt.
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2 Appa-Pensioen
Waarop kan ik rekenen als ik met pensioen ga?

Als deelnemer in de Appa krijgt u elk jaar een pensioen-

overzicht. Daarop ziet u welke aanspraken u in uw 

politiek ambt heeft opgebouwd tot en met 31 december 

van het voorafgaande jaar. We geven ook een voor-

spelling van uw pensioen als u de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft bereikt. In de toelichting leest u dat deze 

berekening 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 ongeveer 6 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 pensioen-

gerechtigde 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 Appa-pensioen de 

indexatie volgt van het ABP, het pensioenfonds voor  

de overheid en het onderwijs. 

2.1 Pensioenopbouw

2.1.1 Middelloonregeling
Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling. 

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Alle jaarlijks 

opgebouwde delen vormen gecumuleerd uw pensioen. 

Voor de berekening van uw pensioen zijn 4 factoren 

van belang: 

1. Deeltijdfactor

Werkt u voltijd? Dan telt elk kalenderjaar dat u werkt 

mee voor 1 jaar (100%). Werkt u deeltijd, dan wordt dit 

percentage naar rato berekend.

2. Opbouwpercentage 

Op dit moment bedraagt het opbouwpercentage 1,875% 

per jaar. 

3. Pensioengrondslag 

De pensioengrondslag is uw jaarlijkse bezoldiging 

inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

4. Franchise

De franchise is het premievrije deel van uw bezoldiging. 

Daarover betaalt u geen pensioenpremie en bouwt u 

geen Appa-pensioen op. Dat hoeft ook niet, want u 

krijgt ook AOW.

2.1.2 Eindloonregeling
Tot 1 januari 2014 was de Appa een eindloonregeling, 

inhoudende dat het pensioen werd berekend aan de 

hand van de laatstgenoten bezoldiging.

2.2 Indexatie Appa-pensioen
De indexatie van de Appa-pensioenen vindt plaats in 

overeenstemming met de aanpassing van de ABP-

pensioenen, een slecht beleggingsresultaat en/of 

onderdekking leidt derhalve tot een lagere (geen) of 

zelfs negatieve indexering. 

2.3 Pensioeningangsdatum
Het staat u vrij zelf het moment te bepalen waarop u uw 

pensioen wenst te laten ingaan. Voorwaarde is dat de 

ingangsdatum ligt tussen de leeftijd van 60 jaar en  

5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Bent u nog 

in politiek ambt 5 jaar na uw AOW-leeftijd dan wordt 

het opgebouwde recht automatisch omgezet in 

pensioen. Vanaf die datum bouwt u geen pensioen 

meer en ontvangt u het pensioen naast de bezoldiging.

Het keuzemoment tussen leeftijd 60 en 5 jaar na uw 

AOW bepaalt met welke factoren het pensioen moet 

worden herrekend. Ligt het keuzemoment vóór dan wel 

na de pensioenrichtleeftijd (de in de Appa vastgestelde 

pensioenrichtleeftijd is vanaf 1 januari 2018 68 jaar) dan 

zal het opgebouwde recht worden omgerekend met 

actuarieel vastgestelde factoren. Vervroeging leidt tot 

een lager pensioen. Uitstel levert een hoger bedrag op. 

De tabellen met omrekeningsfactoren liggen vast in het 

ABP-reglement.
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2.4 Nabestaandenpensioen
Mocht u komen te overlijden, dan komt uw 

nabestaande mogelijk in aanmerking voor een Appa-

nabestaandenpensioen. Heeft u kinderen jonger dan  

21 jaar? Zij komen in aanmerking voor een Appa-

wezenpensioen als ze niet gehuwd zijn of samenwonen 

met een geregistreerde partner. Uw nabestaanden 

ontvangen automatisch bericht hierover.

2.4.1 Partner aanmelden
Woont u samen en heeft u een samenlevings-

overeenkomst, dan kunt u uw partner onder bepaalde 

voorwaarden aanmelden. U kunt uw partner 

aanmelden door een brief met een kopie van het 

notarieel samenlevingscontract te sturen naar: 

Appa-Pensioenen

Antwoordnummer 4060

6400 VC HEERLEN

U mag de brief en het samenlevingscontract tevens  

per e-mail sturen naar appa@apg.nl. 

U hoeft uw partner niet aan te melden als u gehuwd 

bent of een geregistreerd partnerschap hebt bij de 

gemeente. In deze gevallen komt uw partner 

automatisch in aanmerking voor een Appa-

nabestaandenpensioen. 

2.4.2 Voorwaarden aanmelding partner
U dient met onderstaande voorwaarden rekening te 

houden als u uw partner aan wenst te melden bij APG. 

• U en uw partner zijn allebei ouder dan 18 jaar;

• U en uw partner zijn allebei ongehuwd;

• U en uw partner wonen op hetzelfde adres en zijn 

beiden op dit adres ingeschreven bij de gemeente;

• Uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw 

partner in elkaars levensonderhoud voorzien;

• U en uw partner zijn geen bloedverwanten in rechte 

lijn. Bloedverwantschap in rechte lijn verbindt de 

generaties met elkaar, dus grootouder – kind – 

kleinkind – achterkleinkind; 

• Aanmelden dient te gebeuren voordat u de  

AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

2.4.3 Nabestaandenpensioen.
Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het 

pensioen waarop de overledene recht had. Indien u 

tijdens actieve dienst overlijdt dan wordt een 

doortelling gemaakt voor het nabestaanden pensioen. 

Dit wil zeggen dat het nabestaandenpensioen wordt 

berekend alsof u tot AOW-gerechtigde leeftijd politiek 

ambtsdrager zou zijn geweest. Dit wordt ‘fictieve 

doortelling’ genoemd. 

Als u tijdens de uitkeringsperiode overlijdt, dan wordt 

de op dat moment geldende pensioenopbouw 

doorgeteld tot aan de voor u geldende AOW-leeftijd.

Beide vormen van fictieve doortelling vervallen als de 

nabestaande hertrouwt. 

2.4.4 Wezenpensioen
Binnen het wezenpensioen wordt een scheiding 

gemaakt tussen halve wezen (één ouder is overleden) 

en volle wezen (beide ouders zijn overleden). 

Bovenstaand onderscheidt komt tot uitdrukking in de 

hoogte van het te ontvangen wezenpensioen: 

• Halve wezen hebben recht op een pensioen gelijk aan 

14% van het pensioen waarop u recht had.

• Volle wezen hebben recht op een pensioen gelijk aan 

28% van het pensioen waarop u recht had.

Voor beide varianten geldt dat de wees jonger dan  

21 jaar dient te zijn. Daarnaast hebben maximaal  

5 wezen recht op wezenpensioen. Vanaf 6 wezen vind 

een evenredige verdeling plaats.

2.4.5 Nabestaandenpensioen waarborgen
Het nabestaandenpensioen is vanaf 1 augustus 2003  

op basis van risicodekking. Als u overlijdt voor uw 

pensioengerechtigde leeftijd terwijl u geen politiek 

ambtsdrager meer bent en geen uitkering ontvangt, 

heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen 

als dit is opgebouwd vanaf 1 augustus 2003. 

Vlak voordat het recht op uw Appa-uitkering afloopt, 

krijgt u van ons een brief. U kunt dan eenmalig ervoor 

kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te 

zetten in een kapitaal gedekt nabestaandenpensioen. 

Uw partner behoudt zo het recht op 

nabestaandenpensioen.

2.4.6 Uitruil nabestaandenpensioen
Voordat u met pensioen gaat krijgt u de mogelijkheid 

geboden om het nabestaandenpensioen uit te ruilen 

tegen een hoger ouderdomspensioen. Bent u 

ongehuwd, dan voegen wij het opgebouwde 

nabestaandenpensioen automatisch toe aan uw 

ouderdomspensioen 

mailto:appa@apg.nl
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2.5 Verevening pensioenaanspraken bij 
echtscheiding

U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner-

schap en u en uw partner gaan uit elkaar. Dan is het 

belangrijk dat u nadenkt over uw Appa-pensioen en dat 

u de afspraken vastlegt die u met elkaar maakt.

Er zijn 2 zaken die u kunt regelen:

• Maak afspraken over de verdeling van uw pensioen.  

Uw (ex-)partner heeft recht op de helft van het 

pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd 

partnerschap is opgebouwd. Dat is geregeld in de  

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding  

(Wet VPS). U kiest samen hoe u het pensioen wilt 

verdelen. U en uw (ex-)partner kunnen bijvoorbeeld 

van de wettelijke verdeling afwijken en een andere 

verdeling kiezen. Uw (ex-)partner moet het daar wel 

mee eens zijn.

• Maak afspraken over uw nabestaandenpensioen. 

• Uw (ex-)partner komt meestal in aanmerking voor 

een Appa-nabestaandenpensioen. Maar hij of zij kan 

ook afzien van nabestaandenpensioen. Misschien 

heeft hij of zij zelf een inkomen en is daarom niet 

afhankelijk van een nabestaandenpensioen.  

De keuze of uw (ex-)partner wel of niet afziet van 

Appa-nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als  

u later een andere partner krijgt. Als uw (ex-)partner 

afziet van het nabestaandenpensioen, moet u dit in 

het (echtscheidings-) convenant expliciet laten 

vastleggen

2.6 Pensioen meenemen 
(waardeoverdracht)

U kunt het pensioen dat u bij een ander pensioenfonds 

hebt opgebouwd, meenemen en toevoegen aan uw 

Appa-pensioen. Of bij aanvaarding van een nieuwe 

baan uw Appa-pensioen meenemen naar de nieuwe 

pensioenverzekeraar. 

Dit noemen we waardeoverdracht. Waardeoverdracht 

moet u, nadat u uw nieuwe functie hebt aanvaard, 

aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

2.6.1 Is waardeoverdracht interessant? 
Het is handig uw oude en nieuwe pensioenregeling te 

vergelijken, zodat u kunt bepalen of waardeoverdracht 

voor u een goede keuze is. Dit is afhankelijk van uw 

persoonlijke situatie en uw wensen. Stel uzelf de 

volgende vragen:

• Wat is uw pensioenleeftijd in uw oude en nieuwe 

regeling?

• Hoe wordt uw pensioen aangepast? Volgt dit de 

prijs- of loonontwikkeling?

• Hebt u individuele keuzemogelijkheden?

• Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?

• Loopt u een beleggingsrisico?

• Gaat u van een eindloonregeling over naar een 

middelloonregeling of omgekeerd?



14 Appa pensioenen

Ter afsluiting
Deze brochure is tot stand gekomen uit de behoefte van APG om onze opdrachtgevers en deelnemers zo goed en 
volledig mogelijk te informeren over hun rechten en plichten binnen de Appa. 

Naast het berekenen en beheren van de uitkeringen en pensioenen bestaan de werkzaamheden o.a. uit het 
opstellen van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en het berekenen en uitvoeren van waardeoverdracht en –
overname. Daarnaast is APG verantwoordelijk voor de re-integratie van politiek ambtsdragers alsmede voor het 
medische traject bij arbeidsongeschiktheid.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op. 

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Algemene pensioenwet 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. 

Belangrijke informatie
Onze belangrijkste services: 
 · Bij vragen heeft u rechtstreeks persoonlijk contact met een medewerker van het Appa-team. 
 · Alle relevante informatie over uw pensioen, uitkering en re-integratie vindt u op www.mijnappa.nl.
 · Elk jaar ontvangt u een handig overzicht van uw opgebouwde Appa-pensioen.
 · Gaat u aftreden en wilt u weten hoe hoog uw uitkering wordt? Wij maken op verzoek een berekening voor u.
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Heeft u vragen?

Het Appa-team is op werkdagen telefonisch bereikbaar op: 045 – 579 37 21

Wij zijn op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan:

Appa-pensioenen

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.
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