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Onderwerp: 
Wachtgelden voormalige bestuurders 

Kennisnemen van: 

Informatie over de wachtgelden van de voormalige bestuurders 

Inleiding: 

Jaarlijks worden door de pers (AD en De Telegraaf) aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur 
de wachtgelden van de voormalig bestuurders opgevraagd. Dit jaar heeft het AD hiervan een kort bericht in 
de krant geplaatst (zie bijlage). Met deze raadsinformatiebrief willen we hetgeen in de krant heeft gestaan 
verder toelichten. 

Kernboodschap: 

Oud- bestuurders hebben recht op wachtgeld. De regeling is vastgesteld in de Appa (Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers). 

De wachtgelduitkering is minimaal twee jaar en maximaal 3 jaar en twee maanden. Uitzondering hierop is 
een bestuurder die negen jaar en zeven maanden of minder verwijderd is van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Deze heeft recht op de uitkering tot aan zijn pensioen (als hij tien jaar daarvoor bestuurder is 
geweest). Onlangs is er een wet aangenomen waarbij deze negen jaar en zeven maanden zijn ingekort tot 
vijfjaar. 

Voor de gemeente Woerden wordt de regeling uitgevoerd door Raet. Zij maken de berekeningen, houden 
de inkomsten bij, corrigeren de wachtgelden met de verkregen inkomsten, controleren de sollicitatieplicht 
en betalen uit namens de gemeente Woerden. Ook wordt er een (verplicht) begeleidingstraject gestart met 
bestuurders die recht hebben op een wachtgelduitkering en geldt de sollicitatieplicht. 

In 2015 hebben twee oud-bestuurders recht op wachtgeld: de heer C. van Tuijl (regeling waarbij er 
wachtgeld is voor de periode van maximaal twee jaar en acht maanden) en de heer H. Schmidt (regeling 
waarbij er wachtgeld iś voor de periode tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). 
Het gaat naar schatting dit jaar om een bedrag van C 62.000,-. Dit is een aanvulling op de huidige 
inkomsten van beiden (van baan of nevenbetrekking). 
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Afgelopen jaren waren de wachtgeldverplichtingen voor Woerden als volgt: 

2010 2011 2012 2013 2014 
278.621,34 318.889,26 147.097,01 121.930,00 66.785,0 

De afname is te verklaren door: 
-afname van oud-bestuurders die recht hebben op wachtgeld door een andere baan of pensioen 
-collegeleden die na de verkiezingen van 2014 zijn gebleven waardoor er geen wachtgeldaanspraken 
waren 
-afloop van de uitkeringsperiode 

Vervolg: 

De regeling blijft uitgevoerd worden conform de wettelijke bepalingen. 

Bijlagen: 
-bericht AD (15.017990) 
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