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GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9
Ontvangen 18 juni 2015
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In de beweegreden wordt «dat het wenselijk is de duur van de voortgezette uitkering voor politieke ambtsdragers te verkorten» vervangen door:
dat het wenselijk is de voortgezette uitkering voor politieke ambtsdragers
af te schaffen.
II
Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:
A
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot derde tot
en met vijfde lid, vervalt het derde lid.
2. In het derde lid (nieuw) vervalt: en de tien jaren, bedoeld in het derde
lid.
III
Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en wordt «Aan
artikel 36a» vervangen door: Er.
2. Voor onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
1. Het eerste lid komt te luiden:
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1. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2010 tot wijziging van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in
verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de
werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen
van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de
bestuurders van waterschappen, worden verstrekt overeenkomstig de
regels zoals die golden op de dag voorafgaand aan 27 februari 2010.
3. Voor onderdeel 1 wordt een zin ingevoegd, luidende:
Artikel 36a wordt als volgt gewijzigd:
4. In onderdeel 2 komt het derde lid te luiden:
3. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet afschaffing voortgezette uitkering Appa,
worden verstrekt overeenkomstig de regels zoals die golden op de dag
voorafgaand aan dat tijdstip.
5. In onderdeel 2 wordt in het vierde en vijfde lid «Wet verkorting duur
voortgezette uitkering Appa» telkens vervangen door: Wet afschaffing
voortgezette uitkering Appa.
IV
Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:
D
Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot derde
tot en met zesde lid, vervalt het derde lid.
2. In het derde lid (nieuw) vervalt: en de tien jaren, bedoeld in het derde
lid,.
V
In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:
Da
Artikel 84a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet van 15 maart 2010 tot harmonisatie van
uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband
met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het
Europees parlement en enkele technische wijzigingen, worden verstrekt
overeenkomstig de regels zoals die golden op de dag voorafgaand aan
24 maart 2010.
VI
Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel 2 komt het vierde lid te luiden:
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4. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet afschaffing voortgezette uitkering Appa,
worden verstrekt overeenkomstig de regels zoals die golden op de dag
voorafgaand aan dat tijdstip.
2. In onderdeel 2 wordt in het vijfde en zesde lid «Wet verkorting duur
voortgezette uitkering Appa» telkens vervangen door: Wet afschaffing
voortgezette uitkering Appa.
VII
Artikel I, onderdeel F, komt te luiden:
F
Artikel 132 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot tweede
tot en met vijfde lid, vervalt het tweede lid.
2. In het tweede lid (nieuw) vervalt: en de tien jaren, bedoeld in het
tweede lid,.
VIII
In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:
Fa
Artikel 163b, eerste lid, komt te luiden:
1. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2010 tot wijziging van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in
verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de
werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen
van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de
bestuurders van waterschappen, worden verstrekt overeenkomstig de
regels zoals die golden op de dag voorafgaand aan 27 februari 2010.
IX
Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
0. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. voldoet aan de in artikel 132, tweede lid, bedoelde eisen ten aanzien
van de diensttijd, zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing voortgezette uitkering Appa.
2. In onderdeel 4 komt het zesde lid te luiden:
6. Uitkeringen ter zake van een ontslag of aftreden voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet afschaffing voortgezette uitkering Appa,
worden verstrekt overeenkomstig de regels zoals die golden op de dag
voorafgaand aan dat tijdstip.
3. In onderdeel 4 wordt in het zevende lid «Wet verkorting duur
voortgezette uitkering Wet Appa» vervangen door: Wet afschaffing
voortgezette uitkering Appa.
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X
Artikel II komt te luiden:
ARTIKEL II
Deze wet wordt aangehaald als Wet afschaffing voortgezette uitkering
Appa.
Toelichting
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 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).
Van Raak
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