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Uw kenmerk

Geacht college,

Op 22 juni 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Aanpassing
Appa en enkele andere wetten 2021. De wet zai in werking treden op een
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onder-
delen van de wet verschillend kan worden vastgesteld. Nog voor deze
inwerkingtreding wil Ik u graag informeren over de gevolgen van deze
wetswijziging voor enerzijds de pensioenen en anderzijds de ultkeringen
van politieke ambtsdragers.
Deze informatie is zowel voor u van belang als college als voor u als
individuele ambtsdrager.

Pensioenen

Nieuw pensioenstelsel
Met nieuwe stelsel brengt zowel veranderingen met zich mee voor de
pensioenen van de commissarissen van de Koning, burgemeesters en
voorzitters van waterschappen die zijn aangesloten bij het ABP, als voor
de gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuurders van
waterschappen die een Appa-pensioen opbouwen. Na overleg met het
IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen en vertegenwoordigers van de
relevante beroepsgroepen van poiitieke ambtsdragers, informeer ik u
over de aanstaande overgang van de pensioenen van poiitieke
ambtsdragers naar het nieuwe pensioenstelsel.

Met de doorgevoerde wijzigingen zijn de laatste inhoudeiijke verschillen
tussen het ABP-pensioen voor overheidswerknemers en het Appa-
pensioen voor politieke ambtsdragers verdwenen. Daarmee is een
gezamenlijk startpunt voor ABP en Appa betrokken in de aanstaande
complexe discussie over het aangekondigde nieuwe pensioenstelsel.

De minister van SZW heeft op 10 mei 2021 in een brief aan de Tweede
Kamer gemeld dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel toekomst
pensioenen per 1 januari 2023 realistisch is. Aanvankelijk was de
invoeringsdatum 1 januari 2022. De uitwerking en voorbereiding van het
nieuwe steisei zaI dan piaatsvinden vanaf 1 januari 2023 met het doel de
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invoering van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2027. Ook
voor betrokken partijen bij de Appa is het van belang om op een ordente-
lijke en evenwichtige wijze de overstap te maken naar het nieuwe pen
sioenstelsel. Een belangrijk element in deze overstap is de financierings-
wijze van de Appa-pensioenen.

Het is nu nog de fase van de hoofdiijnen; veel relevante factoren en
rekenregels zijn (voorlopig) nog niet beschikbaar. In de biilaoe vindt u
een overzicht met de relevante elementen van het voorziene nieuwe

pensioenstelsel, het beoogde overgangstraject en een voorlopige
inschatting van de gevolgen van deze voornemens voor de Appa. Het ABP
zai zijn deelnemers (commissarissen van de Koning, burgemeesters en
voorzitters waterschappen) zelf informeren over de gevolgen van het
nieuwe pensioenstelsel.

Besluitvorming volgt later over de wijze van overgang van de Appa-
pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze overgangs-
wijze en de hiervoor benodigde wet- en regelgeving zaI ik zoals te doen
gebruikelijk afstemmen met het IPO, de VNG, de Unie van Waterschap
pen en de vertegenwoordigers van de relevante beroepsgroepen van
politieke ambtsdragers.

Het helpt voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als uw
provincie op 1 januari 2027 een toereikende voorziening heeft voor de op
dat moment al opgebouwde Appa-pensioenaanspraken. In tegenstelling
tot deelnemers aan een pensioenfonds zoals het ABP, vindt voor de Appa
nu nog geen premieafdracht plaats door de provincie aan een pensioen
fonds. De Appa-pensioenen worden rechtstreeks gefinancierd uit de
middelen van de provincie.

Vervallen Anw-compensatie
De Anw-compensatie is geintroduceerd toen de Algemene Weduwen- en
Wezenwet (AWW) per 1 juli 1996 werd vervangen door de Algemene
nabestaandenwet (Anw). Met de inwerkingtreding van de Anw kwamen
minder nabestaanden (partners en kinderen) dan voorheen in aanmer-
king voor een uitkering van de overheid dan onder de AWW en ontstond
wat bekend werd als het «Anw-gat» of «Anw-hiaat». Met de Anw-com
pensatie werd dit Anw-gat gedeeitelijk in het ABP-reglement gerepareerd.
In de Appa is toen eenzeifde voorziening opgenomen.

Door het binnenkort vervalien van de Anw-compensatie komen partners
en kinderen van onder de nieuwe regels overleden deelnemers en
gepensioneerde deelnemers daarom niet meer in aanmerking voor de
Anw-compensatie. Dat betekent dat Appa-belanghebbenden zo nodig zelf
lets moeten regelen voor hun partner en kinderen als aanvulling op het
partner- en wezenpensioen. Zij kunnen hiertoe bijvoorbeeld een
nabestaandenverzekering afsluiten.
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Door middel van deze brief wordt u op de hoogte worden gebracht, zodat
u voldoende tijd heeft cm zich hierop voor te bereiden. Het vervallen van
de Anw-compensatie treedt drie maanden later in werking dan de andere
wijzigingen van de pensioenbepalingen in de Appa. Daarmee is een
redelijke overgangstermijn gecreeerd om een eventuele individuele
aanvullende nabestaandenverzekering af te sluiten.
Ik ben op dit moment aan het onderzoeken of een collectieve verzekering
kan worden aangeboden. Ik ben hiertoe onder meer in overieg of politie-
ke ambtsdragers kunnen aansluiten bij collectieve verzekering voor
(overheids) werknemers. Een andere optie die ik verken, is of een
specifieke verzekering mogelijk is. Over de uitkomst van dit onderzoek
informeer ik u in een later stadium, maar ik wilde hier niet op wachten
voordat ik u over het vervallen van de Anw-compensatie informeer.

Overigens is, in navolging van de coulanceregeling bij het ABP, in de
Appa een overgangsregeling opgenomen voor de partners van politieke
ambtsdragers die voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
ongeneeslijk ziek zijn geworden en daardoor of vanwege andere redenen
geen aanvullende nabestaandenverzekering kunnen afsluiten.
Voorwaarde voor toepassing van de coulanceregeling is dat er reeds op
de datum van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel sprake is van die
bijzondere omstandigheden en dat een aanvullende verzekering alleen
kan worden gesloten tegen minimaal de dubbele basispremie. De looptijd
van de coulanceregeling is vijf jaar en eindigt derhalve vijf jaar na de
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.

Het vervallen van de Anw-compensatieregeling heeft geen gevolgen voor
de nabestaanden aan wie al Anw-compensatie is toegekend voordat deze
wijziging van kracht wordt.
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Tot slot

Na deze informerende brief ben ik van plan u ook bij komende mijipalen
in de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel op de hoogte te
stellen. Voor dit moment hoop ik dat u mijn oproep ter harte neemt om
zorg te dragen voor een afdoende voorziening in uw begroting voor de op
u rustende Appa-pensioen-verplichtingen op het moment van overgang
naar het nieuwe pensioenstelsel.

Eventuele vragen kunt u stellen aan Laureina Grootveld
flqrootveld@ipo.nlj.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze.

Ellen van Doorne

Wnd. Directeur Democratie en Bestuur
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