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33 298 Wijziging van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers in verband met het 
beperken van de maximumduur van de uitkering 
(Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) 

A  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
3 juli 2012  

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

maximumduur van de uitkering aan politieke ambtsdragers te beperken 
tot de maximumduur van een WW-uitkering; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt als volgt 
gewijzigd: 

 A

In de artikelen 7, eerste lid, 52, eerste lid, en 132, eerste lid, wordt «de 
duur van vier jaren» vervangen door: de duur van drie jaren en twee 
maanden. 

 B

Na artikel 39 wordt een artikel toegevoegd dat luidt: 

Artikel 39a (behoort bij hoofdstuk 3)  

Ten aanzien van de uitkeringen die zijn toegekend ter zake van een 
ontslag vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing 
uitkeringsduur Appa, blijft de uitkeringsduur van kracht zoals deze gold op 
de dag voorafgaand aan dat tijdstip. 
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C

Na artikel 84a wordt een artikel ingevoegd dat luidt: 

Artikel 84b (behoort bij hoofdstuk 10)  

Ten aanzien van de uitkeringen die zijn toegekend ter zake van een 
ontslag of aftreden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
aanpassing uitkeringsduur Appa, blijft de uitkeringsduur van kracht zoals 
deze gold op de dag voorafgaand aan dat tijdstip. 

 D

Na artikel 163d wordt een artikel ingevoegd dat luidt: 

Artikel 163e (behoort bij hoofdstuk 21)  

Ten aanzien van de uitkeringen die zijn toegekend ter zake van een 
ontslag of aftreden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
aanpassing uitkeringsduur Appa, blijft de uitkeringsduur van kracht zoals 
deze gold op de dag voorafgaand aan dat tijdstip.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 september 2012.
  

ARTIKEL III  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassing uitkeringsduur Appa. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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