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 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)  

 

 datum 23 juni 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34112 

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een 

verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette 

uitkering Appa) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 juni 2015  met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Verworpen amendement 

 

Beweegreden en diverse artikelen en onderdelen 

9  10  (Van Raak) dat de voortgezette uitkering afschaft  

 

Met de voortgezette uitkering voor politieke ambtsdragers hebben politici een uitzondering 

gemaakt voor zichzelf, die niet geldt voor werknemers. De indiener is van mening dat de 

sociale zekerheid voor politici zoveel mogelijk gelijk moet zijn aan die van werknemers. 

Daarom schrapt dit amendement de voortgezette uitkering.  

 

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door wijziging van verschillende 

onderdelen. De onderdelen II, IV en VII schrappen de voortgezette uitkering. De 

onderdelen III, V, VIII en IX bevatten overgangsrecht. De voortgezette uitkering wordt 

afgeschaft voor ambtsdragers die aantreden na inwerkingtreding van deze wet. De 

uitkeringsaanspraken van ambtsdragers die op het moment van inwerkingtreding in functie 



 

 datum 23 juni 2015 

 blad 2 

 

 

zijn of een uitkering op grond van de Wet Appa ontvangen worden niet gewijzigd. Als 

gevolg van dit amendement moeten ook de overwegingen en de citeertitel worden 

aangepast. De onderdelen I en X voorzien hierin.  

 

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt het opschrift van het wetsvoorstel 

vervangen door: Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in 

verband met de afschaffing van de voortgezette uitkering (Wet afschaffing voortgezette 

uitkering Appa). 

Verworpen. Voor: GroenLinks en SP. 

 

 

 

Moties 

Bij dit wetsvoorstel hebben geen stemmingen over moties plaatsgevonden. 
 


