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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De afweging van het college om per 1 januari 2022 de financiële risico’s bij het overlijden of bij het 
arbeidsongeschikt raken van een burgemeester of wethouder te herverzekeren. 
 
Inleiding 
De rechtspositie van burgemeester en wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa). Deze wet regelt de aanspraken van deze bestuurders in geval van 
pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook het wachtgeld is in deze wet geregeld.  
De gemeente Goirle is risicodrager van het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico van 
bestuurders. Dit risico moet op een verantwoorde wijze worden gereserveerd of herverzekerd. 
Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente Goirle en de omvang van de bedragen wil de 
gemeente het arbeidsongeschiktheidsrisico en het overlijdensrisico onderbrengen bij een 
verzekeraar en de Appa-administratie uitbesteden. In de Perspectiefnota 2022 was dit opgenomen 
als A-voorstel (wettelijk en onontkoombaar). Uw raad heeft bij besluit van 29 juni over de 
Projectopdracht strategische heroriëntatie Goirle reeds ingestemd met de verwerking van dit A-
voorstel in de begroting van 2022. In de Perspectiefnota 2022 was aangekondigd om in het tweede 
kwartaal met een voorstel te komen om ook de risico’s voor de tweede helft van 2021 te 
herverzekeren.   
 
Risico-afweging 
Op basis van een risico-afweging heeft het college besloten dit niet te doen en te starten met 
herverzekeren vanaf 1-1-2022. De kans dat een bestuurder overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt 
raakt in de periode tot aan 1-1-2022 wordt minimaal geacht; er is geen reden om te veronderstellen 
dat een dergelijk scenario werkelijkheid wordt.   
Mocht er toch een bestuurder overlijden of arbeidsongeschikt worden, zullen we een voorziening 
moeten treffen en dekking halen uit de AWR. 
 
Vervolg  
In het resterende deel van 2021 zullen de voorbereidende werkzaamheden worden opgepakt en 
afgerond voor wat betreft het herverzekeren van de risico’s en het outsourcen van de Appa-
administratie zodat op 1-1-2022 het proces is afgerond en herverzekering en outsourcing een feit is.  
 
Communicatie 
Zodra duidelijk is met welke dienstverlener de gemeente Goirle een contract aan gaat, worden de 
belanghebbenden/betrokkenen hierover geïnformeerd.  


