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Onderwerp Aanpassing ingegane Appa-pensioenen en 

pensioengrondslag en rectificatie inwerkingtreding re-
integratiebepalingen 

Doelstelling Informatie 
Juridische grondslag Artikelen 7b, 52b, 132b 13d, 105 en 157 van de 

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke 
ambtsdragers 

Relaties met andere circulaires Circulaire van 14 december 2012 met kenmerk    
2021-0000663328 

Ingangsdatum 1 juli 2022 
Geldig tot 31 december 2022 
  
  
  
Publicatie circulaires op internet  
De circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers 
worden uitsluitend bekend gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen 
(Staatscourant), op de website www.rijksoverheid.nl en op de website 
www.politiekeambtsdragers.nl. U kunt zich inschrijven op de mailattendering. Als 
u zich hebt ingeschreven voor deze mailattendering, ontvangt u een bericht zodra 
er een circulaire op de site wordt gepubliceerd.  
 
1. Inleiding 
In paragraaf 2 wordt de indexatie van de Appa-pensioenaanspraken per 1 juli 
2022 nader toegelicht.  
Per abuis zijn de nieuwe re-integratiebepalingen voor leden van de Tweede Kamer 
en de decentrale overheden al per 1 juli 2022 in werking getreden. In paragraaf 3 
wordt uiteengezet dat dit in een reparatiewet zal worden hersteld.  
 
2.1 Grondslag aanpassing Appa-pensioenen 
In de artikelen 105 en 157 van de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke 
ambtsdragers (Appa) is bepaald dat een pensioen op basis van de Appa, 
daaronder niet begrepen de inbouw- en franchisebedragen, telkens wordt 
aangepast overeenkomstig een verhoging met de consumentenprijsindex van een 
pensioen van een gepensioneerde overheidswerknemer in de zin van de Wet 
privatisering ABP die werkzaam is geweest bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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In artikel 2.1.8 van het Besluit pensioen politieke ambtsdragers (verder: het 
besluit) is de aanpassing van de pensioenaanspraken geregeld. Bepaald is 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. 
 
2.2 Aanpassing ingegane Appa-pensioenen 
Met ingang van 1 juli 2022 worden al ingegane Appa-pensioenen verhoogd met 
2,39%.  
Daarenboven vindt over de periode van 1 januari tot 1 juli 2022 een nabetaling 
plaats van 1,2%, zijnde het jaarbedrag van 2,39% voor een periode van zes 
maanden (0,5 x 2,39%=1,2%). 
 
2.2 Aanpassing pensioengrondslag actieve ambtsdragers 
Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten in 
werking getreden. Met ingang van deze datum geldt in navolging van het ABP-
reglement ook voor de Appa de zogeheten peildatumsystematiek. Dat is geregeld 
in artikel 13d, eerste lid. Bepaald is dat het pensioengevend loon de in het 
dienstjaar genoten bezoldiging is, waaronder begrepen de vakantie-uitkering, de 
eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering, voor zover dit niet het in artikel 
18ga, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde bedrag te boven 
gaat, op de peildatum van 1 januari van een kalenderjaar of op de datum waarop 
betrokkene is benoemd. 
Het pensioengevend inkomen wordt dus berekend op basis van het vaste 
inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend is, verhoogd met de 
variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het 
is vanwege deze peildatumsystematiek niet mogelijk het pensioengevend 
inkomen met terugwerkende kracht of in dit geval per 1 juli van het lopende 
kalenderjaar te wijzigen.  
De verhoging van het pensioengevend salaris per 1 juli 2022 in verband met de 
wijziging van de salarisbedragen en de eenmalige uitkering van 450 euro in 
december 2022 als gevolg van de CAO-Rijk (zie daarvoor de binnenkort te 
verschijnen separate circulaire) worden daarom pas pensioengevend in 2023.  
 
2.3 Aanpassing pensioengrondslag uitkeringsgerechtigde ambtsdragers 
In artikel 13d, tweede lid van de Appa is bepaald dat in het geval de betrokkene 
in het dienstjaar op grond van de Appa in het genot is van een uitkering er een 
overeenkomstige toepassing van de indexatiewijze geldt als voor actieve 
ambtsdragers, met dien verstande dat de pensioengrondslag wordt gebaseerd op 
de laatstelijk voor het ontslag als politieke ambtsdrager genoten bezoldiging. Die 
bezoldiging wordt geïndexeerd op een wijze die aansluit bij de overeenkomstige 
indexering die wordt gehanteerd ten aanzien van het ouderdomspensioen van 
overheidswerknemers. Dat betekent dat vanwege de peildatumsystematiek ook 
de verhoging het pensioengevend salaris van uitkeringsgerechtigden als gevolg 
van de CAO-Rijk per 1 juli 2022 pas doorwerking naar het pensioengevend salaris 
heeft met ingang van 1 januari 2023.  
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2.4 Nog niet ingegane pensioenaanspraken 
De eerder opgebouwde Appa-pensioenrechten en nog niet ingegane 
pensioenaanspraken worden als volgt aangepast: met ingang van 1 juli 2022 
worden de tot 1 januari 2022 opgebouwde Appa-pensioenaanspraken verhoogd 
met 2,39%. 
 
3. Rectificatie inwerkingtreding re-integratiebepalingen 
Ingevolge het koninklijk besluit van 13 juni 2022 (Stb. 2022, 262) (hierna: 
inwerkingtredings-KB) zijn de meeste wijzigingen van de Appa die zijn 
opgenomen in de Aanpassingswet Appa en enkele andere wetten 2021 (hierna: 
Aanpassingswet) met ingang van 1 juli jl. in werking getreden. Dit geldt niet voor 
de wijziging van artikel 7b Appa. Het huidige artikel 7b bevat re-integratie-
bepalingen voor gewezen bewindspersonen en maakt voor wat betreft de 
vergoeding van re-integratie onderscheid tussen vrijwillige en verplichte 
outplacement. De Aanpassingswet Appa voorziet in vervanging van artikel 7b, 
waardoor dit onderscheid komt te vervallen. In het nieuwe artikel staat dat een 
gewezen ambtsdrager recht heeft op de vergoeding van bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur nader bepaalde kosten van planmatige begeleiding en 
ondersteuning door een re-integratiebureau. Het nieuwe artikel kan niet worden 
toegepast zonder de uitwerking daarvan bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur. Omdat die uitwerking nog niet gereed is, kan artikel 7b Appa nog niet in 
werking treden. Het is nog niet bekend op welke termijn die inwerkingtreding zal 
plaatsvinden. 
De artikelen 52b en 132b Appa bevatten dezelfde re-integratiebepalingen voor de 
overige gewezen politieke ambtsdragers en zijn ingevolge de Aanpassingswet op 
dezelfde wijze als artikel 7b gewijzigd. De nieuwe artikelen 52b en 132b zijn 
ingevolge het inwerkingtredings-KB echter per abuis wel al per 1 juli jl. in werking 
getreden. Deze fout zal bij reparatiewet worden hersteld. Concreet houdt dit in 
dat de nieuwe artikelen 52b en 132b Appa met terugwerkende kracht tot en met 
1 juli 2022 zullen worden vervangen door de oude bepalingen; tegelijk zullen in 
de reparatiewet de nieuwe bepalingen opnieuw worden opgenomen en zal bepaald 
worden dat die nieuwe bepalingen in werking treden op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip.  
 
4. Nadere informatie 
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
E.J.A. van Doorne 
Directeur Democratie & Bestuur 
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