
                 

                       

 

Aan de leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken  

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

 

Den Haag, 22 januari 2015  

Betreft: Wetsvoorstel 34112: (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) 

 

 

Geachte leden van de commissie, 

 

Politieke ambtsdragers vervullen een belangrijke en verantwoordelijke rol in onze samenleving. Daarvoor 

zijn en blijven gekwalificeerde en gemotiveerde bestuurders nodig. De rechtspositie van politieke 

ambtsdragers is de laatste jaren vaak onderwerp van debat. Uitkomst daarbij was vaak eenzijdige 

versobering  van de arbeidsvoorwaarden, ondanks de breed gedeelde bezwaren tijdens de 

consultatieperiodes. Dit is iets wat bij werknemers niet mogelijk is en ook tot brede verontwaardiging leidt. 

In oktober 2014 hebben het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de 

Wethoudersvereniging, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) u daarom laten weten dat de grens aan de 

versoberingen in de rechtspositie bereikt is (zie bijlage).  

 

Wij hebben u toen tevens opgeroepen de minister te verzoeken een integrale visie op de rechtspositie 

van politieke ambtsdragers te ontwikkelen. Daarbij rekening houdend met het feit dat: 

- aan een bestuurlijke functie abrupt en ongewild een einde kan komen en herbenoeming in een 

politiek ambt geen vanzelfsprekendheid is; 

- het vervullen van een politiek ambt van een geheel andere aard is dan een gewone dienstbetrekking; 

- er voor ambtsdragers geen ontslagtoets door UWV of kantonrechter, opzegtermijnen en 

ontslagbescherming zijn;  

- er geen mogelijkheid is om in onderling overleg of in cao’s tot aanvullende regelingen te komen. 

 

De minister heeft in de Memorie van Toelichting aangekondigd dit voorjaar met deze gevraagde integrale 

visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers te komen. Deze integrale visie zal gebaseerd zijn op 

een aantal leidende principes: onafhankelijkheid en neutraliteit, bereidheid en beschikbaarheid, 



                 

                       

 

toegankelijkheid, leidend oordeel van de kiezer bij ambtsvervulling, bevorderen integriteit en 

vertrouwensbeginsel en politiek risico.  

Aangezien u nog niet de beschikking heeft over de integrale visie, wordt u niet in staat gesteld een 

gefundeerd oordeel te vormen over dit wetvoorstel. Gelet hierop verzoeken wij u te bezien in hoeverre 

deze wetswijziging rekening houdt met voornoemde principes en de Minister hiernaar te vragen. Ook de 

Raad van State refereert in zijn advies hieraan. Wij doen een beroep op u om de inhoudelijke 

behandeling van de Wet verkorting duur voortgezette Appa uit te stellen totdat u de integrale visie hierbij 

kunt betrekken om hiermee krachtig te onderstrepen dat inderdaad nu de grens van versoberingen 

zonder inhoudelijke visie bereikt is. 

 

Hoogachtend, 

 

A. Jorritsma-Lebbink, 
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J.W. Remkes, 

Voorzitter Interprovinciaal Overleg 

 

A. Weverling, 
Voorzitter Wethoudersvereniging 



                 

                       

 

 

Mr. B.B. Schneiders 

Voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

 

Drs. A.J.B. van der Klugt, 

Voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks bestuurders Waterschappen  

 

P. Poelmann, 

Vereniging Belangenbehartiging Voorzitters van Waterschappen 

 

A. Vermuë  

Directeur Unie van Waterschappen  



                 

                       

 

Bijlage 1: Overzicht met feiten en ontwikkelingen in de rechtspositie van politieke ambtsdragers 

• Politici hebben geen algemeen recht op een uitkering tot hun pensioen; dit geldt alleen voor oud-

politici die in de laatste 12 jaar minimaal 10 jaar het politieke ambt hebben uitgeoefend én ouder zijn 

dan 55 jaar (tot 2010: ouder dan 50 jaar). Voor alle anderen geldt een maximale uitkeringsduur van 3 

jaar en 2 maanden, die afhankelijk is van de duur van het ambt. 

• Politici hebben een sollicitatie- en re-integratieplicht, die ook blijft bestaan als de inkomsten uit arbeid 

onvoldoende zijn, zelfs als ze al een voltijdsbaan hebben. 

• De vergelijking met het WW-regime is onjuist en incompleet. De WW is namelijk een basisvoorziening, 

waar bovenop in sectorale cao’s aanvullende, zogeheten bovenwettelijke afspraken worden gemaakt. 

De arbeidsvoorwaarden van politici worden bij wet geregeld en daarover vinden geen cao-

onderhandelingen plaats, waarin aanvullende afspraken tussen werkgevers en bonden kunnen 

worden gemaakt. De APPA is dus altijd een eindregeling. 

• De Appa kent geen opschortende werking zoals de WW. 

• Politici hebben geen recht op een WW uitkering. Bovendien wordt de opbouw van hun WW-rechten 

onderbroken voor de duur van hun ambt. Dit kan ook jaren na hun ambt nog leiden tot lagere WW 

rechten dan wanneer zij niet deze keuze hadden gemaakt. 

• Oud-politici hebben tegenwoordig zelden nog een terugkeergarantie bij hun werkgever van voor het 

politieke ambt; wel hebben voormalige werkgevers voor een beperkte groep wethouders een 

inspanningsverplichting om te kijken of er op hun oude functieniveau een functie beschikbaar is. Deze 

duurt volgens jurisprudentie slechts een halfjaar, waarna vaak alsnog ontslag volgt. In de krimpende 

markt bij de publieke en non-profit organisaties zijn vacante fte’s  vaak allang wegbezuinigd en 

ingeleverd. 

• De APPA-uitkering bij ontslag wordt alleen uitgekeerd aan de voormalige politieke bestuurders, als 

hij/zij onvoldoende verdient na zijn politieke functie en bedraagt 80% in het eerste jaar en 70% in de 

daaropvolgende periode (na het eerste jaar nog maximaal 2 jaar en 2 maanden). 

• In tegenstelling tot het algemene beeld vinden politieke ambtsdragers niet gemakkelijk een baan via 

hun netwerk; de ervaring leert het tegendeel. Dat netwerk schakelt moeiteloos over naar hun 

opvolgers. Politici hebben een hoog publiek profiel, ook lokaal of regionaal, en dat achtervolgt ze vaak 

nog lang.  

• Zittende wethouders zijn gemiddeld boven de 55 jaar (velen bij het uiteindelijke aftreden dus nog 

ouder) en de oudere werkzoekende oud-wethouder komt zeer moeilijk weer aan het werk. Het 

ontbreken van een Haags netwerk maakt het voor hen vaak nog moeilijker dan voor voormalige 

Kamerleden en voormalige bewindslieden om weer aan het werk te komen. Uitzonderingen daarop 



                 

                       

 

komen vaak uit de G4 en uit andere grote gemeenten, die vaak wel over Haagse contacten 

beschikken. 

 

Wijzigingen regelgeving rechtspositie van wethouders en andere politici 

2001 

Per januari 2001 is er een herziening geweest van het stelsel van vergoedingen (salarissen) voor 

wethouders. Daarbij zijn de salarissen geactualiseerd en nieuwe categorieën gemeentegrootten 

gevormd. Verder wijzigde de rechtspositie van wethouders op dat moment vanwege de aanstaande 

dualisering die een einde maakte aan de combinatie van wethouderschap en raadslidmaatschap. 

Vanaf 2001 tot maart 2010 is er vrijwel niets gewijzigd in de rechtspositie van wethouders. Dit ondanks de 

adviezen van de Commissies Dijkstal I en Dijkstal II 2004 en 2005, die op basis van analyses en 

pakketvergelijkingen adviseerde om de arbeidsvoorwaarden van lokale en nationale politici op te trekken. 

Dit deel van de adviezen is niet overgenomen en ten uitvoer gebracht wegens gebrek aan politiek en 

maatschappelijk draagvlak. 

 

2010 

Per maart 2010 is de rechtspositie van alle politieke ambtsdragers gewijzigd doordat allen onder de 

werking van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) zijn gebracht. Dit betreft zowel de 

meer of minder direct gekozen politieke ambtsdragers, zoals Wethouders, Kamerleden en 

Gedeputeerden en Hoogheemraden, als de kroonbenoemde ambtsdragers, zoals de Burgemeesters, 

Dijkgraven, Commissarissen van de Koning, Ministers en Staatssecretarissen. 

De wijzigingen in 2010 bestonden vooral uit de verkorting van de APPA-rechten na ontslag (toen 

teruggebracht van maximaal 6 jaar naar maximaal 4 jaar), alsmede de invoering van de sollicitatieplicht 

en het loopbaanprincipe. Ook werd het recht op de zogeheten verlengde regeling gewijzigd. Om daarvoor 

in aanmerking te komen moest de betrokken oud-politicus vanaf dat moment ouder dan 55 én minimaal 

10 van de laatste 12 jaar actief geweest zijn in een APPA-functie. Ook voor deze oude(re) wethouders 

ging de sollicitatieplicht gelden. Ook is de bijverdienregeling per 2010 aangepast. Tot dan mochten 

wethouders inkomsten uit nevenfuncties houden, vanaf 2010 geldt voor neveninkomsten dezelfde 

regeling als voor Kamerleden. Opgemerkt moet worden dat dit vooral bij deeltijdwethouders behoorlijk 

compliceert. Zij hebben immers per definitie recht om bij te verdienen om voldoende inkomen te kunnen 

genereren. 

 

 

 



                 

                       

 

Overgangsrecht doorgaande wethouders 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 werd de invoering per maart 2010 gekozen. Om 

in het belang van de continuïteit van het lokaal bestuur te voorkomen dat wethouders die bij ontslag 

reeds oude rechten hadden,  vanwege de versoberingen niet meer beschikbaar zouden zijn na deze 

verkiezingen, werd in het overgangsrecht vastgelegd dat deze hun ‘oude’ uitkeringsrechten behielden na 

hun toekomstig ontslag. Wel ging ook voor hen de sollicitatieplicht gelden bij ontslag na maart 2010. Oud-

politici moeten sindsdien dus net als andere werkzoekenden actief op zoek naar andere betaalde 

werkzaamheden. Samenhangend met de sollicitatieplicht staat sindsdien het recht op outplacement ten 

laste van –in geval van wethouders- de gemeente. Dit betreft een bedrag van maximaal 20% van het 

jaarsalaris (formeel: de jaarwedde).  

 

2012 

In het zogeheten Lenteakkoord in 2012 werd een versobering van de WW aangekondigd. Om die reden 

heeft de toenmalige regering onder druk van de Tweede Kamer besloten de uitkeringsrechten van oud-

politici te navenant te beperken tot maximaal 3 jaar en 2 maanden. Via een spoedprocedure is toen kort 

voor de Tweede Kamerverkiezingen een wetswijziging door Tweede en Eerste Kamer behandeld die 

leidde tot deze verdere verkorting van het recht op uitkering. Bij deze wijziging is het overgangsrecht dat 

in 2010 expliciet was ingesteld voor de doorgaande wethouders per direct ingetrokken. Resultaat was dat 

wethouders ondanks de expliciete toezegging in het overgangsrecht alsnog hun oude rechten 

kwijtraakten. De Wethoudersvereniging heeft hier zeer veel kwade reacties op gehad van haar leden, die 

zich onder het motto “tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen” geen recht gedaan vonden. 

 

2014 

Bij de parlementaire behandeling van de aanpassing van de pensioenrechten van politieke ambtsdragers 

in voorjaar 2014 is op verzoek van een Kamermeerderheid door de Minister van BZK toegezegd om een 

voorstel bij de Kamer in te dienen om de zogeheten verlengde uitkering terug te brengen van maximaal 

10 jaar tot maximaal 5 jaar, indien binnen die periode de reguliere pensioendatum wordt bereikt. 

Betreffend wetsvoorstel ligt nu voor. 

  



                 

                       

 

Bijlage 2: Brief aan de leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 10 oktober 
2014 

Aan de leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 2500 EA Den Haag 

 

Den Haag, 10 oktober 2014 

 

Betreft: Wet verkorting duur voortgezette Appa (33946) 

 

Geachte leden van de commissie, 

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet verkorting duur voortgezette Appa (33946) in 
behandeling. De halvering van de duur van de voortgezette Appa heeft tot gevolg dat bestuurders pas 
een beroep op de voortgezette Appa-uitkering kunnen doen, wanneer zij de leeftijd van 62 jaar en een 
aantal maanden hebben bereikt. Thans ligt die leeftijd nog op 57 jaar en 7 maanden. 

Voor de bestuurders van de decentrale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen – zijn de 
gevolgen van het wetsvoorstel groot. Daarom hebben de koepels en beroepsverenigingen van het 
decentrale bestuur in diverse consultatierondes gewezen op de nadelige effecten van het wetsvoorstel en 
voorstellen tot bijstelling gedaan. 

De regering heeft in de memorie van toelichting aangegeven dat met het huidige voorstel de grens is 
bereikt. Dat willen wij met klem onderstrepen. Het openbaar bestuur kan niet functioneren zonder 
gekwalificeerde mensen voor de bestuurlijke functies. Er moeten voldoende waarborgen zijn om de stap 
naar een functie in het openbaar bestuur te nemen. Mensen zetten daar opgebouwde perspectieven en 
zekerheden (zoals een vaste aanstelling, ontslagbescherming en uitkeringsrechten) voor opzij. Daarom is 
een goed vangnet bij aftreden voor politieke ambtsdragers van belang, dat rekening houdt met de 
onzekerheden - het politieke risico - van het ambt. Aan een bestuurlijke functie kan abrupt en ongewild 
een einde komen en herbenoeming in een politiek ambt is geen vanzelfsprekendheid. 

Daarmee is het vervullen van een politiek ambt van een geheel andere aard dan een gewone 
dienstbetrekking. Daar hoort dus ook een passende specifieke rechtspositie bij, die anders is dan de 
regelingen voor “gewone” weknemers. Zo gelden er voor ambtsdragers geen ontslagtoets door UWV of 
kantonrechter, opzegtermijnen, ontslagbescherming of de mogelijkheid om in onderling overleg of in 
cao’s tot aanvullende regelingen te komen. 



                 

                       

 

Het verder afkalven van de rechtspositie achten wij slecht voor het decentrale bestuur. Daarin horen 
democratische principes en waarden van goed bestuur te gelden. De politieke ambtsdragers moeten zich 
met een robuuste rechtspositie beschermd weten tegen de risico’s die inherent aan de betrekking zijn. 
Naarmate de levensjaren en de bestuurlijke jaren tellen, is dit van zwaarder belang. Het is immers voor 
de seniore bestuurders veel lastiger om buiten het openbaar bestuur een passende baan te vinden. Het 
openbaar bestuur zou veel expertise verliezen, wanneer ervaren bestuurders al op jongere leeftijd 
afhaken . 

Wij doen een beroep op u om bij de behandeling van de Wet verkorting duur voortgezette Appa krachtig 
te onderstrepen dat inderdaad nu de grens is bereikt. 

 

Hoogachtend, 

A. Jorritsma-Lebbink, 

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J.W. Remkes, 

Voorzitter Interprovinciaal Overleg 

 

A. Weverling, 

Voorzitter Wethoudersvereniging 

 

Mr. B.B. Schneiders 

Voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

 

Drs. A.J.B. van der Klugt, 

Voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks bestuurders Waterschappen 

 

P. Poelmann, 

Vereniging Belangenbehartiging Voorzitters van Waterschappen 


