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Inleiding 
De jaarlijkse aanpassing ("indexatie") van de pensioenen van politieke 
ambtsdragers (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) vindt plaats in 
overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen. Een ministeriële 
regeling op grond van artikel 157 van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers, waarin de aanpassing zal worden neergelegd, zal binnenkort in de 
Staatscourant worden geplaatst. Vooruitlopend op deze regeling worden in deze 
circulaire de aanpassing van al ingegane pensioenen maar ook de wijzigingen ln de 
inhoudingspercentages en de franchise al bekend gemaakt om de nodige 
aanpassingen in de salarisadministraties te kunnen doorvoeren. 

Aanpassing ingegane pensioenen 
De berekeningsgrondslagen en de pensioenen vastgesteld en toegekend ingevolge 
de Appa worden ingaande 1 januari 2010 met 0,28% verhoogd. Aan de aanpassing 
is tem gwe rke nde kracht gegeven tot en met 11 juli 2009. 
Dit leidt tot een nabetaling aan degenen die op 31 december 2009 recht op 
pensioen hadden van 0,13%, betrekking hebbend op het tijdvak van 11 juli 2009 of 
de latere ingangsdatum van het pensioen, tot 1 januari 2010. Voorts bestaat 
aanspraak op een eenmalige uitkering, ten bedrage van 0,04%. De nabetaling en 
de uitkering ineens worden berekend van het na inbouw en franchise vastgestelde 
pensioen bedrag op jaarbasis op 31 december 2009. Anders dan bij voorgaande 
Indexaties wordt van degene van wie het pensioen is ingegaan na 11 juli 2009 
zowel de nabetaling als de eenmalige uitkering berekend naar evenredigheid. 

Franchise en inhoudingen 
De Appa-pensioenen worden berekend volgens het eindloonsysteem met 
toepassing van één franchisebedrag voor de inhoudingen op de wedde, 
schadeloosstelling en de uitkering. Voor 2010 wordt de franchise gewijzigd in 
€ 17.250,-. 

. t l . 

Ki 
0 
O 
0 

Pagina 1 van 2 

http://www.minbzk.nl


De inhoudingen voor 2010 bedragen: 
OP/NP-premie: 6,09% 
Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering met 
de franchise van € 17.250,00. 
IP-premie: 0,10% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de 
franchise van € 18.200,00. 
Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0% met een AWf-franchise van € 64,00 
per dag. 
Zorgverzekeringswet per 1 januari 2010: de percentages van de 
inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 4,95% en 7,05%. Het 
maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage verschuldigd is, bedraagt per 
1 januari 2010 € 33.189,00 per jaar. 
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN ËN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de directeur Arbeidszaken publieke sector, 
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I n l e i d i n g 
De jaarii jkse aanpassing ("indexatie") van de pensioenen van politieke 
ambtsdragers (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) vindt plaats in 
overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen. Een ministeriële 
regeling op grond van artikel 157 van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers, waarin de aanpassing zal worden neergelegd, zal binnenkort in de 
Staatscourant worden geplaatst. Vooruitlopend op deze regeling worden in deze 
circulaire de aanpassing van al ingegane pensioenen maar ook de wijzigingen in de 
inhoudingspercentages en de franchise al bekend gemaakt om de nodige 
aanpassingen in de salarisadministraties te kunnen doorvoeren. 

Aanpass ing ingegane pens ioenen 
De berekeningsgrondslagen en de pensioenen vastgesteld en toegekend ingevolge 
de Appa worden ingaande 1 januari 2010 met 0,28% verhoogd. Aan de aanpassing 
is terugwerkende kracht gegeven tot en met 11 juli 2009. 
Dit leidt tot een nabetaling aan degenen die op 31 december 2009 recht op 
pensioen hadden van 0,13%, betrekking hebbend op het tijdvak van 11 jul i 2009 of 
de latere ingangsdatum van het pensioen, tot 1 januari 2010. Voorts bestaat 
aanspraak op een eenmalige uitkering, ten bedrage van 0,04%. De nabetaling en 
de uitkering ineens worden berekend van het na inbouw en franchise vastgestelde 
pensioenbedrag op jaarbasis op 31 december 2009. Anders dan bij voorgaande 
indexaties wordt van degene van wie het pensioen is ingegaan na 11 juli 2009 
zowel de nabetaling als de eenmalige uitkering berekend naar evenredigheid. 

Franchise en i nhoud ingen 
De Appa-pensioenen worden berekend volgens het eindloonsysteem met 
toepassing van één franchisebedrag voor de inhoudingen op de wedde, 
schadeloosstelling en de uitkering. Voor 2010 wordt de franchise gewijzigd in 
€ 17.250,-. 
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De inhoudingen voor 2010 bedragen: 
OP/NP-premie: 6,09% 
Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering met 
de franchise van € 17.250,00. 
IP-premie: 0,10% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de 
franchise van € 18.200,00. 
Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0% met een AWf-franchise van € 64,00 
per dag. 
Zorgverzekeringswet per 1 januari 2010: de percentages van de 
inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 4,95% en 7,05%. Het 
maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage verschuldigd is, bedraagt per 
1 januari 2010 €33.189,00 per jaar. 

Datum 
21 december 2009 

Kenmerk 
2009-0000743438 

DË MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIËS, 
voor deze, 
de d i rec teur Arbeidszaken publ ieke sector . 
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