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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 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 1 juni 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35548 
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband 
met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen 
voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden 
Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers 
en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en 
Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees 
Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke 
ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en 
enkele andere wetten 2021) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, 
BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV. 
De Fractie Den Haan was afwezig bij de stemmingen over dit wetsvoorstel. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel UU 
9  11  12 (Sneller) over het behoud van de uitkering door voormalige leden van de 
Staten-Generaal binnen het gehele Koninkrijk 
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 blad 2 
 

 
 

Dit amendement maakt het mogelijk dat iemand die in Nederland lid is geweest van de 
Staten-Generaal, onder bepaalde voorwaarden met behoud van zijn uitkering kan 
verhuizen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. 
 
Met het onderhavig wetsvoorstel wordt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
(Appa) in lijn gebracht met de systematiek van de Werkloosheidswet (WW). Derhalve 
bepaalt het wetsvoorstel dat de uitkering of, na verrekening, het restant van de uitkering 
niet wordt uitbetaald voor de periode dat de voormalig politiek ambtsdrager in het 
buitenland woont. Onder “buitenland” valt ook het Caribisch deel van het Koninkrijk 
(Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in het Caribisch deel van Nederland, te weten 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 
 
Indiener maakt daar met dit amendement een uitzondering op, die verband houdt met het 
bijzondere karakter van het politieke ambt als lid van de Staten-Generaal. Ingevolge 
artikel 50 Grondwet vertegenwoordigen de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk. 
Tevens is de Staten-Generaal belast met de taak de Rijksministerraad te controleren, die 
beraadslaagt over zaken die het gehele Koninkrijk aangaan. Het Kamerlidmaatschap is niet 
voorbehouden aan Nederlanders die in (Europees) Nederland wonen. Ook Nederlanders uit 
het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen worden gekozen als Kamerlid. 
Het ligt wat indiener betreft dan ook in de rede dat die Eerste- en Tweede Kamerleden na 
hun aftreden hun uitkering niet verliezen bij terugkeer naar het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. De uitzondering geldt voor gewezen Kamerleden die geboren zijn in het 
Caribische deel van het Koninkrijk of die daar ten minste vijf jaar aaneengesloten hebben 
gewoond. Het voldoen aan een van deze voorwaarden volstaat voor toepassing van de 
uitzondering, omdat daarmee een substantiële band met het Caribisch gebied is 
aangetoond. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdD, D66, ChristenUnie, 
VVD, CDA, JA21 en FVD. 
De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 2 juni meegedeeld dat de fractie van 
de PvdA bij de stemmingen op dinsdag 1 juni geacht wenst te worden dit 
amendement te hebben gestemd 
 
 
Invoegen onderdeel DDDD 
Invoegen artikel IXA 
Artikel XI 
10 (Sneller) over het wijzigen van de citeertitel 
 
Dit amendement beoogt de citeertitel van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers te wijzigen in Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers. 
Deze wet regelt de toekenning van een ontslaguitkering en pensioen aan politieke  
ambtsdragers, en pensioen aan hun nabestaanden. Thans wordt echter slechts het 
pensioendeel vermeld in de citeertitel, waardoor onduidelijk is dat de wet ook alle regels 
omtrent het wachtgeld van politieke ambtsdragers bevat. 
De citeertitel dekt de lading niet, en is daarmee verwarrend. Nu de wet zowel een 
pensioendeel én een uitkeringsdeel bevat, ligt het wat indiener betreft in de rede dit ook 
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tot uitdrukking te brengen in de citeertitel. Met dit amendement verheldert indiener de 
strekking van de wet.  
Gezien het feit dat de afkorting van de citeertitel, ‘Appa’, alom bekend is, is het de wens  
van indiener deze te handhaven. Daarom is gekozen voor de samentrekking ‘pensioen- en 
uitkeringswet’, die in de afkorting slechts tot de letter ‘p’ leidt. 
De wijziging van de citeertitel wordt met dit amendement tevens doorgevoerd in de  
overige wetten waar hiernaar wordt verwezen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, de 
ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21 en FVD. 
 
 


