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Onderwerp Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa 

Doelstelling Informatie 

Juridische grondslag Artikelen 105, 106, 157 en 160 van de Algemene 

pensioenwet politieke ambtsdragers 

Relaties met andere circulaires circulaire van 21 december 2012, nr. 2012-0000752160 

Ingangsdatum 1 januari 2014 

Geldig tot 1 januari 2015 

 

1. Inleiding 

De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene 

pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Op 1 januari 2014 treedt het Besluit 

pensioen politieke ambtsdragers (verder:  het besluit)  in werking. In dit besluit 

wordt de aanpassing van de pensioenen (indexatie) en de hoogte van de bij de 

pensioenen en inhoudingen te hanteren franchise en het opbouwpercentage 

geregeld. 

De indexatie van de Appa-pensioenen vindt plaats in overeenstemming met de 

aanpassing van ABP-pensioenen. In deze jaarlijkse circulaire wordt de aanpassing 

bekend gemaakt van al ingegane pensioenen (paragraaf 2). 

Ook worden de in aanmerking te nemen inhoudingpercentages bekend gemaakt 

(paragraaf 3). Aldus kunnen de nodige aanpassingen in de salarisadministraties 

worden doorgevoerd. 

 

2. Aanpassing ingegane pensioenen 

In artikel 2.1.8 van het besluit is bepaald dat de door een betrokkene 

opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks worden gewijzigd voor zover het ABP in 

het desbetreffende jaar de pensioenaanspraken van overheidswerknemers voor 

voorwaardelijke indexatie in aanmerking laat komen. Bij de wijziging worden het 

percentage, de bedragen en de ingangsdatum gehanteerd die het ABP toepast ten 

aanzien van een overheidswerknemer in de sector Rijk.  

Op dit moment is nog niet bekend of de hoogte van de ABP-pensioenen met 

ingang van 1 januari 2014 wordt aangepast. U wordt hierover nog nader 

geïnformeerd. 

 

3. Franchise en inhoudingen 

In het besluit wordt de hoogte van de bij de pensioenen en inhoudingen te 

hanteren franchise geregeld. In artikel 2.1.4 van het besluit is bepaald dat voor de 
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Appa de franchise geldt die in een kalenderjaar ten aanzien van de beroeps-

militairen, gewezen beroepsmilitairen en gepensioneerde beroepsmilitairen wordt 

gehanteerd. 

In artikel 2.1.6 van het besluit is bepaald dat het opbouwpercentage, bedoeld in 

artikel 13c, eerste lid, van de Appa, het opbouwpercentage is dat het ABP hanteert 

voor het desbetreffende jaar voor een overheidswerknemer die niet valt in een 

van de overgangsvoorzieningen ten aanzien van dat percentage. 

In het eerste lid van artikel 2.2.1 van het besluit is bepaald dat de inhouding op 

de bezoldiging terzake van aanspraken bij ouderdom en overlijden, bedoeld in de 

artikelen 106 en 160, eerste lid, van de Appa, gelijk is aan het premieverhaal op 

een overheidswerknemer ter zake van de premie die aan het ABP verschuldigd is 

voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de Anw-compensatie, met 

inachtneming van de franchise, bedoeld in artikel 2.1.4.  

In het tweede lid van artikel 2.1.6 van het besluit is bepaald dat de inhouding op 

de bezoldiging ter zake van aanspraken bij arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de 

artikelen 106 en 160, eerste lid, van de Appa, gelijk is aan het premieverhaal op 

een overheidswerknemer ter zake van de premie die aan het ABP verschuldigd is 

voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen, met inachtneming van de daarvoor 

geldende franchise.  

De Appa-pensioenen worden met ingang van 1 januari 2014 berekend volgens het 

middelloonsysteem met toepassing van één franchisebedrag voor de inhoudingen 

op de wedde, schadeloosstelling en de uitkering.  

 

De franchise, het opbouwpercentage en de inhoudingen met ingang van 1 januari 

2014 bedragen: 

•  OP/NP-premie: 7,39% (was per 1 januari 2013 7,62%); 

 Opbouwpercentage: 1,95%; 

 Franchise: € 18.300 (was per 1 januari 2013 € 18.000); 

•  Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering 

met de franchise van € 18.300,00. 

•  IP-premie: 0,075% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de 

franchise van € 19.250,00. 

•  Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0%, De AWf-franchise is met 

ingang van 1 januari 2013 komen te vervallen.  

• Zorgverzekeringswet per 1 januari 2014: de percentages van de 

inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 5,4% en 7,5%. Het 

maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage verschuldigd is, wordt met ingang 

van 1 januari 2014 € 51.414 (was € 50.853) per jaar.  

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

de directeur Arbeidszaken Publieke Sector, 

 

 

 

 

 

 

L.D.P. Lombaers 

 


