Als gedeputeerde, wethouder of dagelijks bestuurder van een waterschap, of als gewezen
gedeputeerde, wethouder of dagelijks bestuurder van een waterschap met een uitkering bouwt u
pensioenrechten op in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Bij
onverhoopt overlijden tijdens uw ambt of tijdens uw uitkeringsperiode voordat u de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hebben uw nabestaanden nu nog op grond van de Appa
recht op een toeslag op het partnerpensioen en/of een wezenpensioen. Met ingang van 1 oktober
2022 vervalt deze toeslag op dit nabestaandenpensioen: de zogeheten Anw-compensatie vervalt.
Achtergrondinformatie vindt in paragraaf 3.1 en 3.2 van de circulaire die de wijzigingen van de
Appa per 1 juli 2022 toelicht.
Deze brief informeert u over de gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie. In de eerste
plaats is er een coulanceregeling. Als u daar niet onder valt, kunt u ervoor kiezen in de periode tot
1 oktober 2022 u individueel te verzekeren of kunt u zich mogelijk aansluiten bij een collectieve
verzekering van uw provincie/gemeente/waterschap voor een aanvulling op het partner- en
wezenpensioen voor uw partner en/of kinderen.
Coulanceregeling
U valt onder de coulanceregeling als u op 1 juli 2022 al aantoonbaar ongeneeslijk ziek bent en u
zich daardoor of om andere blijvende redenen niet meer, of alleen tegen zeer hoge kosten
(namelijk een premie die minimaal twee keer zo hoog is als de basispremie) aanvullend kan
verzekeren. De Anw-compensatie vervalt in uw geval niet. U dient zich uiterlijk 1 oktober 2022 te
melden bij de provincie, de gemeente of het waterschap waar u het laatste werkzaam was, met
bewijs dat u voldoet aan de voorwaarden en met het verzoek om van de coulanceregeling gebruik
te maken. Nabestaanden kunnen in deze gevallen nog een beroep doen op de oude Appa-regeling
van de Anw-compensatie als de politieke ambtsdrager overlijdt.
Verzekering
Wanneer u niet onder coulanceregeling valt, kan een verzekering het vervallen van de Anwcompensatie compenseren. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of u het
herverzekeren van de Anw-compensatie wenselijk acht.
Tot 1 oktober heeft u in ieder geval nog aanspraak op de Anw-compensatie op grond van de Appa.
Wanneer u kiest voor een verzekering, is het dus van belang om die uiterlijk 1 oktober in te laten
gaan voor een aaneengesloten dekking op compensatie. Na 1 oktober 2022 kunt u zich ook
verzekeren, maar dan is er tot die tijd geen dekking meer vanuit de Appa. Mogelijk hanteert de
verzekeraar een zogenaamde Carenz-periode. Dit is een wachtperiode waarin een nabestaande na
het afsluiten van de verzekering nog geen volledige dekking biedt.
Individuele verzekering
U kunt met een verzekeringsadviseur bezien of in uw specifieke geval een individuele verzekering
mogelijk en aangewezen is. Meestal is hiervoor een medische beoordeling nodig.
Collectieve verzekering
Uw provincie/gemeente/waterschap kan voor ambtenaren een collectieve verzekering hebben
afgesloten. In dat geval is het wellicht mogelijk om als politieke ambtsdrager aan dit collectieve
contract deel te nemen. Het is raadzaam dat na te vragen bij uw provincie/gemeente/waterschap.
Het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen hebben eerder, toen het vervallen van de Anwcompensatie speelde voor de ABP-populatie, afspraken gemaakt voor ambtenaren van provincies,
gemeenten en waterschappen. Het kan zijn dat uw provincie, gemeente of waterschap een
collectieve verzekering heeft afgesloten bij Elips Life. In dat geval is het mogelijk om aan te
sluiten.
Voor meer informatie hierbij de link naar de achtergrondinformatie over de verzekering voor
ambtenaren en naar de aanmeldwebsite. Voor deze collectieve verzekering is geen medische
beoordeling nodig.
Gewezen ambtsdragers die op grond van de Appa een voortgezette uitkering wegens invaliditeit
(gaan) ontvangen, zijn uitgesloten van deze verzekeringsmogelijkheid bij Elips Life.

Einde verzekering
Er zijn verschillende momenten waarop deze collectieve verzekering eindigt:
a. U beëindigt de verzekering zelf;
b. U beëindigt de verzekering na een scheiding;
c. U beëindigt de verzekering bij het einde van de uitkeringsperiode of
d. U beëindigt de verzekering als u op grond van de Appa een voortgezette uitkering wegens
invaliditeit gaat ontvangen. Gewezen politieke ambtsdragers die een voortgezette uitkering
wegens invaliditeit ontvangen, zijn namelijk bij Elips Life uitgesloten van deze verzekering.

