
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, 
het hoofd P&O van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en 
de waterschapsbesturen 

Circulaire 
Onderwerp 

Doelstelling 

Juridische grondslag 

Relaties met andere circulaires 

Ingangsdatunn 

Geldig tot 

Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa 
Informatie 
Artikelen 105, 106, 157 en 160 van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers 
Circulaire van 24 december 2013, nr. 2013-0000761056 
1 januari 2015 
1 januari 2016 

Arbeidszaken Publieke 
Sector 
Politieke ambtsdragers 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 
www.minbzk.nl 

Contactpersoon 
T.3. Jorritsma 

T 06-18609274 
theo.jorritsma@minbzk.nl 

Datum 
11 december 2014 

Kenmerk 
2014-0000640260 

De rechtspositie van politieke ambtsdragers is digitaal ontsloten op: 
www.politiekeambtsdragers.nl. U kunt zich op deze website aanmelden als u 
digitaal op de hoogte wilt blijven van nieuwe documenten en publicaties (per e-
mail of RSS-feed). 

i . In leiding 
Deze circulaire informeert u over de alle wijzigingen in de pensioenen en 
inhoudingen voor politieke ambtsdragers. 
In paragraaf 2 van deze circulaire wordt u geïnformeerd over de maximering van 
het pensioengevend salaris (aftopping pensioenopbouw boven €100.000) met 
ingang van 1 januari 2015. Dat heeft gevolgen voor de pensioenopbouw en voor 
de inhouding van pensioenpremies. 
In het Besluit pensioen politieke ambtsdragers 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. Elk jaar wordt de aanpassing bekend gemaakt van al ingegane 
pensioenen (paragraaf 3). 
De in aanmerking te nemen inhoudingpercentages worden bekend gemaakt in 
paragraaf 4. 
Aldus kunnen de nodige aanpassingen in de salarisadministraties worden 
doorgevoerd voor bewindspersonen, leden Tweede Kamer, de voorzitter van de 
Eerste Kamer, de rijksvertegenwoordiger, gedeputeerden, wethouders en leden 
van een dagelijks bestuur van een waterschap. 
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2. Maximering pensioengevend loon Appa 
Op 25 november 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet maximering pensioengevend 
loon Appa aangenomen. Daarmee gaat de fiscale maximering van het 
pensioengevend inkomen boven € 100.000 (aftopping) ook gelden voor politieke 
ambtsdragers die pensioen opbouwen op grond van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers (Appa). In deze brief wordt u geïnformeerd over de 
gevolgen van deze aanpassing in de pensioenopbouw van bewindspersonen, leden 
Tweede Kamer, voorzitter Eerste Kamer, Nationale ombudsman en substituut
ombudsmannen, gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden van de 
waterschappen. 

Pensioenopbouw tot en met 31 december 2014 wordt niet geraakt door de 
aanpassing. Deze eerdere pensioenopbouw blijft behouden. Het pensioendeel dat 
tot en met 31 december 2014 is opgebouwd over een pensioengevend loon boven 
de € 100.000, wordt niet getroffen door de per 1 januari 2015 geldende aftopping. 

Gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen per 1 januari 2015 
Met ingang van 1 januari 2015 vindt geen pensioenopbouw meer plaats boven een 
pensioengevend bruto loon van € 100.000. Jaarlijks zal dit maximum worden 
aangepast aan de hand van de contractloonontwikkeling. 
Het maximum geldt voor de bezoldiging van een deeltijdfunctie naar 
evenredigheid. Echter, voor de bepaling of er in het geval van een deeltijdfunctie 
sprake is van aftopping, wordt in eerste instantie gekeken naar het bij de 
deeltijdfunctie behorende voltijdsalaris. Een salaris van € 55.000 van een politieke 
ambtsdrager met een 50% aanstelling betreft een voltijdsalaris van € 110.000. Dit 
bedrag wordt afgetopt op € 100.000. 
Pensioenopbouw vindt plaats over het pensioengevend salaris verminderd met de 
franchise. Dat is de pensioengrondslag. Dat betekent dat het maximale 
pensioengevend salaris van € 100.000 eerst nog moet worden verlaagd met de 
voor de Appa geldende franchise. Dat is de maximale pensioengrondslag. De 
franchise voor 2015 bedraagt € 18.400. Dat betekent dat de maximale 
pensioengrondslag in 2015 (€ 100.000 - € 18.400) = € 81.600 bedraagt. In het 
voorbeeld van de politieke ambtsdrager met een 50% aanstelling wordt de 
toekomstige pensioenopbouw berekend over 50% x (€ 100.000 - € 18.400) = 
€40.800. 

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen per 1 januari 2015 bij overlijden vóór 
de pensioengerechtigde leeftijd 
Het nabestaandenpensioen bedraagt bij overlijden vóór de pensioengerechtigde 
leeftijd vijf zevende gedeelte van het pensioen waarop een politieke ambtsdrager 
aanspraak zou hebben kunnen maken, indien hij zijn ambt tot het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd zou hebben bekleed. Nu het pensioengevend salaris 
met ingang van 1 januari 2015 is gemaximeerd, heeft dat gelijk met ingang van 
1 januari 2015 ook gevolgen voor de verdere opbouw van het nabestaanden
pensioen. 
Omdat het nabestaandenpensioen namelijk wordt afgeleid van de hoogte van het 
ouderdomspensioen, leidt de maximering van het ouderdomspensioen direct tot 
een lagere aanspraak op nabestaandenpensioen. Bij overlijden op of na 1 januari 
2015 kan dit voor de nabestaande tot een aanzienlijke verlaging van de aanspraak 
op het nabestaandenpensioen leiden, met name als het pensioengevend salaris 
momenteel substantieel hoger is dan € 100.000. 
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Gevolgen voor de inhouding per 1 januari 2015 
Op de bezoldiging van politieke ambtsdragers wordt een percentage ingehouden 
dat gelijk is aan het percentage van de werknemerspremie van een overheids
werknemer. Deze inhouding is bedoeld om een politieke ambtsdrager in dezelfde 
mate als een overheidswerknemer te laten bijdragen aan zijn pensioenopbouw. 
Het inhoudingspercentage in 2015 bedraagt 6,27%. 
De inhouding vindt plaats over de pensioengrondslag (pensioengevend salaris 
minus franchise). Na maximering van het pensioengevend salaris wordt het 
percentage ingehouden over een lagere pensioengrondslag. Dat leidt tot een 
verlaging van het inhoudingsbedrag. Dit heeft tot gevolg dat het nettosalaris van 
betrokken ambtsdrager zal stijgen. 

Reparatie van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris 
Er is wettelijk een spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Voor het 
salaris boven € 100.000 kunnen ook politieke ambtsdragers via een nettolijfrente 
een aanvullend ouderdomspensioen met eventueel een nabestaandendekking 
opbouwen. De premie voor deze voorziening wordt betaald uit het netto salaris. 
Het bestuursorgaan mag geen financiële compensatie verstrekken voor een 
dergelijke netto lijfrente. Met ingang van 1 januari 2015 kan dan -indien gewenst-
de (volledige) dekking voor het nabestaandenpensioen worden hersteld. Ook kan 
met een nettolijfrente de opbouw van het ouderdomspensioen worden 
gerepareerd boven het pensioengevend salaris van € 100.000. De individuele 
nettolijfrente kan worden aangeboden door bijvoorbeeld een verzekerings
maatschappij, een bank of een beleggingsinstelling. Appa-gerechtigden die 
pensioen opbouwen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de consequenties 
van de maximering van het pensioengevend salaris. In de brief is gemeld dat ze 
voorvragen contact kunnen opnemen met de eigen pensioenuitvoerder. 

3. 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. 
De ABP-pensioenen worden met ingang van 1 januari 2015 niet aangepast 
doordat de dekkingsgraad van het ABP te laag is. Dat betekent dat de 
berekeningsgrondslagen en de pensioenen die zijn vastgesteld en toegekend 
ingevolge de Appa met ingang van 1 januari 2015 ook niet worden aangepast. 

4. 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 
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 ter zake van aanspraken bij ouderdom en overlijden, bedoeld In de 
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artikelen 106 en 160, eerste lid, van de Appa, gelijk is aan het premleverhaal 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 premleverhaal 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. 
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De franchise, het opbouwpercentage en de inhoudingen bedragen met ingang van 
1 januari 2015: 

OP/NP-premie: 6,27% van de pensioengrondslag met een maximum van 
€ 81.600 (was per 1 januari 2014 7,39% zonder maximum); 
Opbouwpercentage: 1,875% van de pensioengrondslag met een 
maximum van € 81.600 (was per 1 januari 2014 1,95% zonder maximum); 
Franchise: € 18.400 (was per 1 januari 2014 € 18.300); 
Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering 
met de franchise van € 18.400 over een maximale pensioengrondslag van 
€ 81.600. 
IP-premie: 0,075% (niet gewijzigd) van de berekeningsgrondslag na 
vermindering met de franchise van € 19.450 (was € 19.250). 
Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0%, De AWf-franchise is met 
ingang van 1 januari 2013 komen te vervallen. 
Zorgverzelceringswet per 1 januari 2015: de percentages van de 
inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 4,85% (was 5,4%) en 
6,95% (was 7,5%). Het maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage 
verschuldigd is, wordt met ingang van 1 januari 2015 € 51.976 (was 
€ 51.414) per jaar. 

5. Nadere informatie 
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van 
BZK via postbus.helpdeskDa(a)minbzk.nl. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namër\s ' ^^^^ 

L.Ï).P.'~Cbmbaie 
directeur Arbeidszaken Publieke Sector 
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