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Samenvatting 
Sinds 2010 hebben politieke ambtsdragers die na aftreden een Appa-uitkering ontvangen, 

sollicitatieplicht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en eventuele outplacement, 

en moeten voor de uitvoering van die verplichting een externe organisatie aanwijzen — een re-

integratiebedrijf. 

In deze ledenbrief geven we advies over de manier waarop gemeenten een re-integratiebedrijf 

kunnen inhuren. In de bijlage geven wij u een voorbeeldovereenkomst. 

Gemeenten hebben van het ministerie van BZK uitgebreide informatie gehad over de 

sollicitatieplicht. In de ledenbrief staat waar u deze informatie kan terugvinden. In deze ledenbrief 

geven we deze informatie niet opnieuw, maar geven we een overzicht van de belangrijkste 

kenmerken van de sollicitatieplicht. 
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Informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8020 1 

betreft ons kenmerk datum 

sollicitatieplicht en de ECCVA/U201101401 26 juli 2011 

begeleiding van politieke CvA/LOGA 11/011 

ambtsdragers Lbr. 11/050 

Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 

In deze ledenbrief adviseren wij u over een onderdeel van de sollicitatieplicht van politieke 

ambtsdragers: de verplichting voor gemeenten om een extern re-integratiebedrijf aan te wijzen. 

De sollicitatieplicht voor gewezen politieke ambtsdragers met een Appa-uitkering bestaat sinds 27 

februari 2010. In paragraaf 1 geven we de hoofdlijnen van deze sollicitatieplicht. 

Gemeenten zijn verplicht om hun oud-burgemeesters en -wethouders te begeleiden en om 

daarvoor een extern bedrijf in te huren: het re-integratiebedrijf. In paragraaf 2 staan de hoofdlijnen 

van deze verplichting. 

De VNG koopt deze dienst niet centraal in. De activiteiten van het re-integratiebedrijf houden 

verband met de uitvoering van uitkeringen en pensioenen en de bestaande praktijk bij de 

gemeenten hierin loopt sterk uiteen. Daarnaast hebben veel gemeenten behoefte om de re-

integratie zelf vorm te geven. Het ministerie van BZK, IPO en de Unie van Waterschappen hebben 

wel centraal ingekocht voor hun respectieve sectoren. Het resultaat hiervan is een overeenkomst 

met een uitvoeringsorganisatie. In de bijlage staat een voorbeeldovereenkomst voor gemeenten 

die is gebaseerd op de overeenkomst van de rijksoverheid, provincies en waterschappen. In 

paragraaf 3 lichten we de voorbeeldovereenkomst toe. 

Gemeenten kunnen ook outplacement aanbieden aan gewezen politieke ambtsdragers die niet 

onder de sollicitatieplicht vallen. In paragraaf 4 geven we hierover advies. 
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1. De sollicitatieplicht 

In deze ledenbrief beperken we ons tot de hoofdlijnen van de sollicitatieplicht. U vindt een 

uitgebreidere beschrijving en toelichting in de brochure Sollicitatieplicht en outplacement voor 

politieke ambtsdragers. Het ministerie van BZK heeft deze brochure in overleg met onder andere 

de VNG opgesteld.1 

Wettelijk kader 

De sollicitatieplicht voor burgemeesters en wethouders is geregeld in artikelen 132a tot en met 

132c van de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). Deze artikelen zijn 

redactioneel geformuleerd als regels voor de provincies. In artikel 130 van de Appa is bepaald dat 

voor elk begrip dat ziet op provincies, het overeenkomstige begrip voor gemeenten moet worden 

gelezen. De genoemde artikelen zijn kaderbepalingen. De uitwerking van deze bepalingen staat in 

het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers (Stb. 2010, 788, verder: 

Sollicitatiebesluit). 

Voor wie geldt de sollicitatieplicht 

De sollicitatieplicht geldt voor de politieke ambtsdragers van alle overheidslagen die aanspraak 

hebben op een uitkering. Bij de gemeenten zijn dit burgemeesters en wethouders. Gewezen 

raadsleden hebben geen recht op een Appa-uitkering en vallen dus niet onder de sollicitatieplicht. 

Burgemeesters kenden in het verleden al een sollicitatieplicht op grond van de Werkloosheidswet, 

maar vallen nu onder de Appa en de bijhorende sollicitatieplicht. 

De sollicitatieplicht geldt los van de reden van ontslag. Het maakt geen verschil of een politiek 

ambtsdrager na verkiezingen niet terugkeert in het college, ontslag neemt nadat de raad het 

vertrouwen in hem of het gehele college heeft opgezegd, of (al dan niet door omstandigheden 

gedwongen) vrijwillig ontslag neemt. 

Overgangsrecht 

De sollicitatieplicht geldt sinds 27 februari 2010. Oud-wethouders die vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in het college zaten en na de verkiezingen niet 

terugkeerden in het college, vallen onder het overgangsrecht. Zij hebben geen sollicitatieplicht. 

Wethouders die na de verkiezingen van 2010 wel terugkeerden in het college, vallen wel onder de 

sollicitatieplicht. 

1 Het ministerie van BZK heeft op 10 december 2010 tien exemplaren opgestuurd naar alle 

gemeenten. U vindt een elektronische versie op www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/broGhures/2010/12/25/sollicitatiepiicht-en-outplacement-voor-politieke-

ambtsdraqers.html 
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Verplichtingen betrokkene 

Gewezen politieke ambtsdragers die een uitkering ontvangen op grond van de Appa, zijn verplicht 

om passend werk te zoeken en te aanvaarden. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een politiek 

ambt bij dezelfde of een andere overheidsorganisatie, als zelfstandige, of in een ambtelijke of 

burgerlijke arbeidsverhouding. Gewezen politieke ambtsdragers zijn daarnaast verplicht om zich 

hierbij te laten begeleiden door een door de gemeente aangewezen re-integratiebedrijf. 

De gewezen politieke ambtsdrager heeft de eerste drie maanden na zijn aftreden geen 

sollicitatieplicht. In deze periode kan de betrokkene zich op de toekomst beraden. Uiteraard kan 

de betrokkene tijdens deze drie maanden wel inspanningen verrichten of de gemeente vragen om 

de begeleiding voor te bereiden. Na deze eerste drie maanden moet het re-integratietraject 

beginnen. 

Indien de betrokkene zijn verplichtingen niet nakomt, kan het college een gedeelte van de 

uitkering inhouden 

Doel van de sollicitatieplicht 

Met de invoering van de sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers is hun rechtspositie meer 

vergelijkbaar geworden met die van werknemers. Het doel is dat afgetreden politieke 

ambtsdragers zo snel mogelijk terugkeren in het arbeidsproces en geen gebruik hoeven te maken 

van een Appa-uitkering. Voor de gemeente kunnen hierdoor de uitkeringslasten afnemen. 

2. Begeleiding 
Ook de gemeente heeft verplichtingen. Het college is ervoor verantwoordelijk dat er in overleg met 

de betrokkene een plan komt voor het gericht zoeken en verwerven van passende arbeid (plan 

van aanpak), en dat de betrokkene indien nodig planmatige begeleiding en ondersteuning 

(outplacement) krijgt. De Appa verplicht het college om hiervoor een externe partij aan te wijzen: 

het re-integratiebedrijf. 

Ook hier beperken wij ons tot de hoofdlijnen en verwijzen wij voor uitgebreidere informatie naar de 

brochure Sollicitatieplicht en outplacement voorpolitieke ambtsdragers (zie paragraaf 1). 

Redenen externe uitvoering 

Externe uitvoering van de sollicitatieplicht heeft als voordelen: 

• De uitvoering gebeurt bij daarvoor toegeruste organisaties 
• De uitvoering gebeurt buiten de politieke omgeving 
• Er zijn minder administratieve lasten voor gemeenten 

Plan van aanpak en outplacement 

Het re-integratiebedrijf stelt in overleg met de betrokkene een plan van aanpak op. In het plan van 

aanpak staat de manier waarop de gewezen politieke ambtsdrager passende arbeid zoekt, en de 

manier waarop het re-integratiebedrijf hem daarbij begeleidt. Onderdeel van het plan van aanpak 

kan de vaststelling zijn dat planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement) verplicht is. 
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Uitvoeringsorganisatie, re-integratiebedrijf en outplacementbureaus 

Het college moet voor de begeleiding een externe organisatie aanwijzen: het re-integratiebedrijf. 

Het college blijft volgens de Appa en het Besluit betrokken bij de begeleiding. De taken van het 

college volgens het Besluit zijn: 

• Het aanwijzen van het re-integratiebedrijf 
• Het vaststellen van het plan 
• Het besluit tot het opleggen van verplichte planmatige begeleiding en ondersteuning 
• Het toekennen van tegemoetkoming in de kosten van vrijwillige planmatige begeleiding en 

ondersteuning (zie onder) 
• Het inhuren van het outplacementbureau 
• Het opleggen van inhoudingen op de Appa-uitkering 

Het aanwijzen van het re-integratiebedrijf en het inhuren van outplacement kan op verschillende 

manieren: 

1. In de brochure gaat men ervan uit dat men deze taken, inclusief het aanwijzen (en inhuren) van 

een re-integratiebedrijf, belegt bij een uitvoeringsorganisatie. In de regel is dat de organisatie 

die de uitkeringen en de pensioenen van politieke ambtsdragers uitvoert. Dit vergroot de 

afstand tussen de politieke omgeving en het re-integratietraject, en maakt het makkelijker om 

eventuele sancties uit te voeren. 

2. De gemeente kan er ook voor kiezen om direct een contract te sluiten met een re-

integratiebedrijf. Het ligt dan voor de hand dat een gemeente een re-integratiebedrijf inhuurt dat 

kan zorgen voor zowel het plan van aanpak als eventuele outplacement. Het is ook mogelijk 

dat het re-integratiebedrijf een of meerdere bedrijven inhuurt voor de outplacement 

(onderaanneming). 

3. Het is ook mogelijk dat de gemeente een contract sluit met een re-integratiebedrijf voor het 

plan van aanpak en een contract met een outplacementbureau voor de outplacement. Wij 

adviseren om dit niet te doen: het leidt tot onnodige administratieve lasten en versnippert de 

uitvoering. 

Ons advies is om voor zowel het plan van aanpak als de outplacement een contract met één 

bedrijf te sluiten. Dit kan met een uitvoeringsorganisatie of direct met een re-integratiebedrijf. 

Vrijwillige outplacement 

De gewezen politieke ambtsdrager kan ervoor kiezen om al tijdens de eerste drie maanden met 

outplacement te beginnen. Zoals de brochure meldt, ligt het dan voor de hand om de gehele 

begeleiding eerder te laten beginnen. De gewezen politieke ambtsdrager kan er ook voor kiezen 

om, als outplacement een verplicht onderdeel is van het plan van aanpak, niet gebruik te maken 

van de diensten van het re-integratiebedrijf en zelf een outplacementbureau in te huren. Het re-

integratiebedrijf blijft dan verantwoordelijk voor het plan van aanpak en rapportage aan het 

college. 

Vergoeding van de kosten 
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De gemeente vergoedt de kosten van het plan van aanpak en eventuele outplacement. De 

gemeente vergoedt de kosten van een door de betrokkene gekozen outplacementbureau tot 

twintig procent van de laatstgenoten jaarbezoldiging. 

3. Het aanwijzen van een re-integratiebedrijf 

De VNG heeft vastgesteld dat het wenselijk noch haalbaar is om sectoraal een contract te sluiten 

met een re-integratiebedrijf. De bestaande praktijken in de uitvoering van de pensioenen en 

uitkeringen, en de behoeften van de gemeenten in begeleiding liggen daarvoor te ver uiteen. Het 

ministerie van BZK en (in samenwerking) IPO en de Unie van Waterschappen hebben wel 

centraal ingekocht voor respectievelijk de rijksoverheid en (gezamenlijk) de provincies en 

waterschappen. Gemeenten kunnen gebruik maken van de ervaringen van deze inkooptrajecten. 

In de bijlage bij deze ledenbrief staat een voorbeeldovereenkomst met een uitvoeringsorganisatie. 

Deze voorbeeldovereenkomst is gebaseerd op de overeenkomst die het ministerie, van BZK, IPO 

en de Unie van Waterschappen hebben gebruikt. Gemeenten kunnen deze 

voorbeeldovereenkomst gebruiken bij het aanwijzen van hun uitvoeringsorganisatie. Hierbij horen 

de volgende opmerkingen. 

Gebruik uitvoeringsorganisatie 

Bij de rijksoverheid, provincies en waterschappen is er één organisatie verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de uitkeringen en pensioenen en voor de uitvoering van de sollicitatieplicht. In die 

sectoren is het re-integratiebedrijf een onderaannemer van de uitvoeringsorganisatie. De 

betrokken overheden hebben de uitvoering van de artikelen 132a tot en met 132c van de Appa en 

het van het Sollicitatiebesluit gemandateerd aan de uitvoeringsorganisatie. 

De voorbeeldovereenkomst gaat ook uit van een uitvoeringsorganisatie, en dus mandatering van 

de verplichtingen van het college in het Sollicitatiebesluit. Het verschil met de overeenkomst van 

de andere sectoren, is dat in deze modelovereenkomst niet de uitvoering van de uitkeringen en 

pensioenen staan. De bestaande praktijk hierin loopt te veel uiteen voor een 

voorbeeldovereenkomst. Gemeenten die uitvoering van uitkeringen en pensioenen en uitvoering 

van de sollicitatieplicht bij één organisatie willen beleggen, zullen de overeenkomst aan moeten 

passen. 

Uiteraard is het ook mogelijk om direct een re-integratiebedrijf aan te wijzen. In dat geval is het 

van belang om de opdracht opnieuw te formuleren en daarbij onderscheid te maken tussen de 

taken die het college uitvoert en de taken die het re-integratiebedrijf uitvoert. Het vertrekpunt is 

dan de taakverdeling zoals die in het Sollicitatiebesluit is vastgelegd. 

Samenwerking met derden 

Bij de inhuur van een uitvoeringsorganisatie zal in de meeste gevallen sprake zijn een re-

integratiebedrijf in onderaanneming. De uitvoeringsorganisatie legt verantwoordelijkheid af aan het 

college, ook namens het re-integratiebedrijf. Wij adviseren dat gemeenten die een 
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uitvoeringsorganisatie aanzoeken, van aanbieders eisen dat zij aantonen dat het door hun 

ingehuurde re-integratiebedrijf beschikt over de noodzakelijke bekwaamheden en middelen. Dit 

kan door overlegging van een samenwerkingsovereenkomst tussen uitvoeringsorganisatie en re-

integratiebedrijf, of van een verklaring van zowel uitvoeringsorganisatie als re-integratiebedrijf. 

Afhandeling bezwaar- en beroep en aanvragen op grond van de Wet openbaarheid bestuur 

In de voorbeeldovereenkomst zijn wij er van uitgegaan dat de uitvoeringsorganisatie klachten en 

bezwaar- en beroepszaken afhandelt en de gemeente hierover elk kwartaal informeert. Het 

college handelt aanvragen op grond van de Wet openbaarheid bestuur af. Het is noodzakelijk om 

met aanbieders goede afspraken te maken over de tijdige en adequate aanlevering van de daarbij 

benodigde informatie. 

Kosten 

In de modelovereenkomst staat een (niet-ingevulde) integrale kostprijs voor re-integratietrajecten. 

Dit vermindert de administratieve lasten voor gemeenten. We maken hierbij een onderscheid 

tussen een volledig re-integratietraject en een gedeeltelijk re-integratietraject. Bij een volledig re-

integratietraject maakt de betrokkene gebruik van outplacement door het re-integratiebedrijf; bij 

een gedeeltelijk re-integratietraject huurt de betrokkene een eigen outplacementbureau in. 

Verdere informatie 

De voorbeeldovereenkomst is een aangepaste versie van de overeenkomst die het IPO en de 

Unie van Waterschappen met een uitvoeringsorganisatie hebben. Die overeenkomst is een 

resultaat van een Europese aanbesteding. Indien u wilt beschikken over het programma van eisen 

en wensen van die aanbesteding — bijvoorbeeld voor uw eigen offertetraject — of over de 

oorspronkelijke overeenkomst — bijvoorbeeld omdat u tegelijk de uitvoering van de uitkeringen en 

pensioenen wil aanbesteden — kunt u deze opvragen bij cva@vng.nl. 

4. Mogelijkheden outplacement voor oud-wethouders die niet onder de sollicitatieplicht 

vallen 

Gemeenten kunnen ook oud-wethouders die niet onder de sollicitatieplicht vallen, outplacement 

aanbieden. Het gaat hierbij om faciliteiten die niet vallen onder de planmatige begeleiding en 

ondersteuning van het Sollicitatiebesluit. U kunt de aanvullende outplacementfaciliteiten een 

formele basis geven met de modelverordening van de VNG uit 2006. Wij hebben deze 

verordening gestuurd met onze ledenbrief van 17 mei 2006.2 

Hoogachtend, 

2 'Voorbeeldverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden', 17 mei 2006, 

MAR27CvA/U200600890, Lbr. 06/85. U vindt deze brief op www.vng.nl onder Brieven. 
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College voor Arbeidszaken van de VNG 

mr. S. Pijpstra 

secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Concept overeenkomst uitvoering van sollicitatieverplichting ingevolge de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 

DE ONDERGETEKENDEN, 
1. De gemeente X, 
waarvan de zetel is gevestigd in , 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, (volledige 
naam) 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
en 
2. Z, te dezen vertegenwoordigd door de directeur, (volledige naam) 
hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: 
a. Opdrachtgever wenst voor de uitvoering van de werkzaamheden uit het 

Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers met 
één partij een overeenkomst te sluiten voor een bepaalde periode per 
dd.mm.jjj j. 

b. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wensen in deze overeenkomst de 
voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op de verlening van 
de onder a beschreven diensten. 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. Appa: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; 
b. Opdrachtgever: de gemeente X; 
c. Opdrachtnemer: [nader in te vullen] 
d. Uitkeringsregeling: de voorziening als bedoeld in hoofdstuk 21 van de 

Appa; 
e. Uitkering: een uitkering op grond van de uitkeringsregeling; 
f. Uitkeringsgerechtigde: degene die aanspraak heeft op een uitkering op 

grond van de uitkeringsregeling; 
g. Sollicitatiebesluit: het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen 

politieke ambtsdragers (Stb. 2010, 788); 
h. Uitvoeringskosten: de kosten die samenhangen met de uitvoering van 

het Sollicitatiebesluit; 
i. Uitvoeringswerkzaamheden: de werkzaamheden verbonden aan de 

uitvoering van het Sollicitatiebesluit; 
j . Volledig re-integratietraject: hetgeen hieronder wordt verstaan in 

artikel 3, tweede lid, van bijlage 1, behorend bij deze overeenkomst; 
k. Beperkt re-integratietraject: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 

3, derde lid, van bijlage 1, behorend bij deze overeenkomst; 

Artikel 2 Looptijden mogelijkheid tot verlenging 
De overeenkomst gaat in op dd.mm.jjjj voor een periode van X jaar met 
tweemaal voor de Opdrachtgever een optie tot schriftelijke verlenging met 
telkens X jaar. De initiële looptijd van de overeenkomst eindigt op 



dd.mm.jjjj. Van het besluit om al dan niet gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot verlenging doet opdrachtgever uiterlijk drie maanden 
tevoren schriftelijk mededeling. 

Artikel 3 Voorwerp van de overeenkomst 
1. Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op om namens en 

voor rekening en risico van Opdrachtgever de aan het Sollicitatiebesluit 
verbonden uitvoeringswerkzaamheden te verrichten onder de 
voorwaarden zoals vermeld in deze overeenkomst. 

2. De uitvoeringswerkzaamheden worden verricht met inachtneming van 
de toepasselijke wet- en regelgeving. 

3. Ingeval opdrachtnemer voornemens is om uitvoeringswerkzaamheden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst uit te besteden, zal hij 
daartoe eerst overgaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Opdrachtgever. 

Artikel 4 Inrichting uitvoering 
1. De overeenkomst wordt uitgevoerd overeenkomstig de offerteaan vraag 

uitgebracht door de Opdrachtgever en de door Opdrachtnemer 
uitgebrachte offerte, voor zover daar in deze overeenkomst niet 
expliciet van wordt afgeweken. 

2. De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. 
Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert 
het eerder genoemde document boven het later genoemde: 
- deze overeenkomst; 
- de offerteaan vraag; 
- de offerte van Opdrachtnemer die aan de opdracht ten grondslag ligt. 
In afwijking van de hierboven genoemde rangorde prevaleert de offerte 
boven de offerteaanvraag voor zover uit de offerte op Opdrachtnemer 
rustende verplichtingen voortvloeien die verder strekken dan de in de 
offerteaanvaag beschreven verplichtingen. Opdrachtnemer is in dat 
geval onverkort gehouden die verplichtingen voortvloeiend uit de offerte 
na te komen. 

3. Opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden, voor 
zover wettelijk toegestaan, zoveel mogelijk gebruik van de gegevens en 
hulpmiddelen waarover Opdrachtnemer al beschikt. 

4. Opdrachtnemer zal de in het kader van deze overeenkomst 
bijeengebrachte gegevens zodanig administreren dat hij er 
gespecificeerd verantwoording over kan afleggen. 

5. Opdrachtnemer draagt zorg voor een tijdige beantwoording van vragen, 
een beperkt formuliergebruik, alsmede een duidelijke en korte 
besluitvormingsprocedure. 

6. Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede en geordende staat van het 
archief conform de Archiefwet. 

Artikel 5 Kwaliteitseisen 
1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit met inachtneming van de 

normen genoemd in bijlage 2. Als Opdrachtnemer de normen niet haalt, 



vindt er overleg plaats tussen partijen. Op verzoek van Opdrachtgever 
dient Opdrachtnemer dan een verbeterplan op te stellen. Dit plan moet 
binnen drie maanden na voornoemd overleg aan Opdrachtgever ter 
beschikking worden gesteld; 

2. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst derden 
inschakelt zijn deze eveneens gehouden aan de in bijlage 2 genoemde 
normen voor zover deze, gelet op de aard van de door hen uit te voeren 
activiteiten, van toepassing zijn. 

Artikel 6 Verplichtingen van Opdrachtgever 
1. Voor zover dat in diens vermogen ligt, draagt Opdrachtgever er zorg 

voor dat alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het op 
adequate wijze uitvoeren van deze overeenkomst in de gewenste vorm 
en tijdig ter beschikking komen van Opdrachtnemer. 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens. 

Artikel 7 Volmacht en mandaat 
1. Opdrachtgever verleent bij afzonderlijk besluit, tot het moment van 

schriftelijke beëindiging van deze overeenkomst, aan Opdrachtnemer 
volmacht — met het recht tot substitutie — teneinde in en buiten rechte 
alle rechtshandelingen te kunnen verrichten, die in het kader van de 
uitvoering van de onderhavige overeenkomst nodig zijn. Dit besluit is 
opgenomen in bijlage 3. 

2. Opdrachtgever verleent, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van 
de uitvoering van de sollicitatieverplichting, tot het moment van 
schriftelijke beëindiging van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer 
mandaat, met het recht tot het verlenen van ondermandaat aan 
medewerkers van Opdrachtnemer. Dit besluit is opgenomen in bijlage 
4. 

Artikel 8 Vergoeding uitvoeringskosten en zakelijke kosten 
1. Voor de uitvoeringskosten van het Sollicitatiebesluit die betrekking 

hebben op de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding en 
ondersteuning naar werk, inclusief controle op naleving van regels en 
afspraken ter zake en het adviseren over sancties, bedraagt het all-in 
tarief xx euro vooreen volledig re-integratietraject en xx euro voor een 
beperkt re-integratietraject. 

2. De tarieven zijn exclusief BTW. 
3. De tarieven gelden tot en met de initiële datum waarop deze 

overeenkomst eindigt. Hierna kan per jaar een tariefsaanpassing 
worden afgesproken op basis van de "Consumentenprijsindex (CPI) alle 
huishoudens, 200X=100". 

4. Betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting door 
opdrachtgever niet op. _^ 

5. Voor de declaratie van de uitvoeringskosten, de facturering en de 
betaling van de factuur geldt het volgende: 



- Maandelijks wordt gefactureerd op basis van de verwachte aantallen 
sollicitatieplichtigen op jaarbasis. Na afloop van het jaar vindt een 
definitieve eindafrekening plaats op basis van de bij 
accountantscontrole vastgestelde werkelijke aantallen. Het betreft 
hier een accountantscontrole uitgevoerd door Opdrachtnemer 
waarvan een verklaring wordt aangeleverd bij de eindafrekening. De 
definitieve eindafrekening vindt plaats voor 1 juli van het jaar 
opvolgend. 

- Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de voorschotfactuur uiterlijk vijf 
werkdagen voor het begin van de maand waarop de kosten 
betrekking hebben, wordt ontvangen door Opdrachtgever. 

- Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de betaling van de 
voorschotfactuur aan Opdrachtnemer voor de eerste wëfrkdag van de 
maand volgend op de maand waarop de kosten betrekking hebben, 
heeft plaatsgevonden. 

6. In het all-in tarief, bedoeld in dit artikel, zijn in ieder geval begrepen 
salariskosten, overheadkosten, telefoonkosten, online kosten, kosten 
voor ondersteunend werk, kosten voor gebruik van apparatuur en 
software, parkeerkosten, kosten van reis-uren, reis- en verblijfkosten, 
installatie- en afleverkosten en logistieke kosten inclusief de 
overeenkomstige kosten die door een bij de uitvoering betrokken derde 
worden gemaakt. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn in 
het all-in tarief inbegrepen. 

7. Indien één van de partijen niet akkoord gaat met de eindafrekening 
zullen partijen onmiddellijk met elkaar in overleg treden. 

Artikel 9 Informatievoorziening 
1. Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever maandelijks financiële 

informatie. De financiële informatie geeft per sollicitatieplichtige, onder 
vermelding van diens laatste politieke ambt vóór de uitkeringssituatie, 
een overzicht van de uitkering en van de vorderingen en betalingen 
over de betaalperiode. Dit overzicht dient ter ondersteuning van de 
factuur. 

2. Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever elke zes maanden statistische 
en verantwoordingsinformatie in de vorm van een fysieke rapportage 
over de uitvoering van de overeenkomst. De statistische informatie 
geeft een overzicht van de lopende re-integratieactiviteiten, zoals 
omvang, instroom en uitstroom. 

3. Indien Opdrachtgever een derde inschakelt om aan de hand van bij 
Opdrachtnemer aanwezige gegevens beleidsinformatie te genereren, zal 
Opdrachtnemer die gegevens aan die derde verstrekken voor zover dat 
voor het genereren van de beleidsinformatie met betrekking tot de 
uitvoering van de regelingen strikt noodzakelijk is en dat op grond van 
wet- en regelgeving en deze overeenkomst is toegestaan. 

4. Inzake de afhandeling van bezwaarschriften die voortvloeien uit de 
uitvoering van de sollicitatieverplichting rapporteert Opdrachtnemer elk 
kwartaal. 





Artikel 10 Verantwoording 
Opdrachtnemer doet jaarlijks vóór 1 juli verslag aan Opdrachtgever van 
de uitvoeringswerkzaamheden in het voorafgaande jaar. Het jaarverslag 
gaat vergezeld van één accountantsverklaring voor re-
integratieactiviteiten gezamenlijk betreffende de getrouwheid van de 
eindafrekening en betreffende de rechtmatige besteding en verkrijging 
van middelen. 

Artikel 11 Accountantsonderzoek 
1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd op basis van de door 

Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever ingerichte 
administratie de uitvoering van de onderhavige overeenkomst door 
Opdrachtnemer op inhoudelijke juistheid te doen controleren door een 
derde. Opdrachtgever is bevoegd een onderzoek te laten verrichten 
naar de onderbouwing van de door Opdrachtnemer vastgestelde 
aantallen zoals opgenomen in de eindafrekening. Deze inzage-
bevoegdheid is beperkt tot de administratieve gegevens die specifiek 
zien op de uitvoering van deze overeenkomst en strekt niet verder dan 
strikt noodzakelijk is. 

2. De in het eerste lid bedoelde onderzoeken kunnen worden gedaan door 
de interne accountant van Opdrachtgever dan wel een door de 
Opdrachtgever aangewezen externe accountant. 

3. Opdrachtnemer zal alle gegevens en informatie verstrekken, die in 
redelijkheid voor de in het eerste lid bedoelde onderzoeken van belang 
kunnen zijn. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder 
uitstrekken dan voor het doel van het onderzoek vereist is. 

4. De kosten van de accountantsonderzoeken komen voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek blijkt dat er gebreken in de 
uitvoering zijn die aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn. 

Artikel 12 Wijziging regeling/uitvoering 
1. Opdrachtnemer zal uitvoering geven aan het Sollicitatiebesluit op basis 

van de tekst van die regelingen en het eventueel daarop van toepassing 
zijnde uitvoeringsbeleid zoals die gelden ten tijde van de ingangsdatum 
van de verstrekte opdracht. 

2. Wijziging uitvoering 
Opdrachtnemer brengt, bij een door de Opdrachtgever gewenste 
afwijking van de overeengekomen uitvoeringsvoorwaarden en -
specificaties, de meerkosten van die afwijkende uitvoering in rekening. 

3. Wijziging wet- en regelgeving 
Indien mag worden verwacht dat in de toepasselijke wet- en 
regelgeving wijzigingen zullen worden aangebracht, zullen partijen tijdig 
met elkaar in overleg treden over de in verband met die wijzigingen 
noodzakelijke aanpassing van deze overeenkomst. 

4. Jurisprudentie 
Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer in kennis gesteld van 
gerechtelijke uitspraken die kunnen leiden tot niet voorziene 





substantiële budgettaire consequenties op het gebied van 
uitvoeringskosten of programmakosten. 

5. Aanwijzingen vanuit de Opdrachtgever 
Opdrachtgever kan ten aanzien van de uitvoering van de 
sollicitatieverplichting algemene aanwijzingen geven ingeval een 
voorgenomen beslissing dan wel een beslissing die voortvloeit uit een 
gerechtelijke uitspraak tot ongewenste precedentwerking zou leiden. 
Indien voornoemde aanwijzingen leiden tot onvoorziene substantiële 
consequenties voor de uitvoeringskosten of programmakosten stelt 
Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan in kennis en schort 
Opdrachtnemer de uitvoering van voornoemde aanwijzing op tot het 
moment dat partijen ter zake overeenstemming hebben bereikt. 

Artikel 13 Overleg 
Er zal tenminste eenmaal per jaar een overleg plaatsvinden tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan zich laten 
vergezellen van een eventueel bij de uitvoering betrokken derde. In dit 
overleg komen tenminste aan de orde: 
• de in artikel 10 bedoelde verantwoordingsinformatie; 
• wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 
1. Indien een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 

een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de andere partij 
hem deswege in gebreke stellen waarbij aan de nalatige partij een 
redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te 
komen. De ingebrekestelling bevat een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming opdat de wederpartij in staat is 
adequaat te reageren. 

2. Ingebrekestelling blijft achterwege indien de nakoming van de bedoelde 
verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij 
onmiddellijk in verzuim is. 

3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer kan slechts aan de orde zijn 
indien Opdrachtgever de betreffende schade zo spoedig mogelijk na 
constatering, doch uiterlijk binnen zes maanden nadien schriftelijk bij 
Opdrachtnemer meldt. 

4. Opdrachtnemer is aansprakelijk indien Opdrachtgever schade lijdt ten 
gevolge van betalingen door Opdrachtnemer die ten onrechte of te hoog 
zijn gedaan, welke ingevolge deze overeenkomst door Opdrachtnemer 
bij Opdrachtgever kunnen worden gedeclareerd en welke 
Opdrachtnemer niet of niet (meer) geheel kan verhalen of 
terugvorderen. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan ten 
gevolge van een niet toerekenbaar handelen of nalaten van 
Opdrachtnemer. In dat geval is het bedrag van de schade voor rekening 
van Opdrachtgever. 



6. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot € X 
per jaar. 

7. Het in het zesde lid genoemde maximumbedrag geldt niet indien en 
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 
Opdrachtnemer. 

Artikel 15 Overmacht 
l . I n geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer 

opgeschort. Indien de periode langer dan twee maanden duurt waarin 
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer 
niet mogelijk is, zullen partijen in overleg treden over de voortzetting 
van de overeenkomst. Indien in overleg wordt besloten tot beëindiging 
van de overeenkomst, bestaat er geen verplichting tot 
schadevergoeding. 

2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al een 
gedeelte van de overeengekomen diensten heeft geleverd, of nog 
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is 
Opdrachtnemer gerechtigd voor de reeds verrichte werkzaamheden 
afzonderlijk een nota te zenden en is Opdrachtgever gehouden deze te 
voldoen. 

3. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat nakoming van de 
overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is als gevolg van 
omstandigheden die volgens de verkeersopvatting niet voor rekening of 
risico komen van de partij die tot nakoming gehouden is, of indien 
sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming. 
Het in gebreke blijven van - bij of ten behoeve van de uitvoering van de 
opdracht - door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, wordt als 
zodanig niet als overmacht aangemerkt, tenzij deze derden zich op 
overmacht als bedoeld in dit artikel kunnen beroepen. 

4. In een situatie van overmacht zal Opdrachtnemer alles wat in zijn 
vermogen ligt doen om de situatie van overmacht op te heffen. 

Artikel 16 Wijzigingen 
Wijzigingen in de overeenkomst worden schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 17 Intellectueel eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de 

auteursrechten en intellectuele eigendom, die zijn verbonden aan de 
materialen en producten die zij bij de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikt of heeft gebruikt. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om de materialen, producten en 
resultaten van werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder 
begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, 
adviezen, modellen en andere producten in de ruimste zin van het 
woord, al dan niet via derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te 
openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande toestemming van 
Opdrachtnemer. 





Artikel 18 Beëindiging 
1. Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds geheel of 

gedeeltelijk per aangetekend schrijven te beëindigen, met inachtneming 
van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. 

2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief 
met onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen, onverminderd het 
recht op vergoeding van schade, kosten of rente, ingeval de wederpartij 
één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en 
de wederpartij, na schriftelijke aanmaning om binnen de in de 
aanmaning gestelde redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na 
te komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen. 

3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 
het tweede lid reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst 
heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende 
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij 
Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen 
die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband 
met wat zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of 
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde 
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding 
direct opeisbaar. 

Artikel 19 Afspraken bij beëindiging 
Indien de overeenkomst om welke reden en op welke wijze dan ook 
eindigt, maken partijen in een aparte overeenkomst afspraken over de 
afronding en overdracht van werkzaamheden. Opdrachtnemer zal in 
overleg met Opdrachtgever al datgene doen wat redelijkerwijs van hem 
kan worden gevergd teneinde de continuïteit van de ten behoeve van 
Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden te waarborgen. Met het oog 
op de in de vorige zin bedoelde continuïteit zal Opdrachtnemer actuele 
dossiers kosteloos in fysieke - dan wel elektronische vorm aan 
Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aan te wijzen derde ter 
beschikking stellen. De dossiers zullen in goede en geordende staat ter 
beschikking worden gesteld, conform de eisen van de Archiefwet. 

Aldus op dd.mm.jjjj overeengekomen en in tweevoud ondertekend te 

Opdrachtgever Opdrachtnemer 



BIJLAGE 1 SOLLICITATIEVERPLICHTING EN UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN 

Behorend bij de uitvoeringsovereenkomst ingevolge de Algemene 
pensioenwet politieke 
ambtsdragers 

Artikel 1 
Onder uitvoeringswerkzaamheden, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van 
de overeenkomst worden verstaan: 
a. voorbereiden, nemen en uitvoeren van besluiten ter zake van de 

sollicitatieverplichting 
b. het afhandelen van klachten, bezwaarschriften en beroepszaken ter 

zake van de sollicitatieverplichting op de wettelijk voorgeschreven 
wijze; 

c. uitvoeren van een handhavingsbeleid; 
d. controleren van verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid; 
e. uitvoeren van het toezicht op de naleving van de sollicitatieplicht, de 

(planmatige) ondersteuning en begeleiding naar werk, inclusief controle 
op naleving van regels en afspraken ter zake en het opleggen en 
uitvoeren van sancties; 

f. in overleg met de opdrachtgever, inhoudelijke afhandeling van 
verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor 
zover die verband houden met de uitvoering van de 
sollicitatieverplichting een en ander ter voorbereiding en uitvoering van 
de formele afhandeling door de opdrachtgever; 

g. in overleg met de opdrachtgever, inhoudelijke afhandeling van 
verzoekschriften bij de Nationale ombudsman of andere ombudsman 
waarbij opdrachtgever is aangesloten, voor zover die verband houden 
met de uitvoering van de sollicitatieverplichting een en ander ter 
voorbereiding en uitvoering van de formele afhandeling door de 
opdrachtgever. 

Artikel 2 
Ten aanzien van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers worden 
ook de volgende uitvoeringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel i, van de overeenkomst, verricht: 
a. Afscherming automatiseringssysteem 

Ten behoeve van de uitkeringsregeling en de sollicitatieverplichting kent 
het bij Opdrachtnemer in gebruik zijnde automatiseringssysteem een 
afgeschermde omgeving. 

b. Vorderingenbeheer 
De Opdrachtnemer neemt in acht de met opdrachtgever gemaakte 
afspraken ten aanzien van het vorderingenbeheer ter uitvoering van de 
sollicitatieverplichting. 

c. Zorg dragen voor een juiste dossiervorming op papier in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen. " ^ 

Artikel 3 



1. De uitvoeringswerkzaam heden, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de 
overeenkomst worden verricht hetzij in een volledig re-integratietraject, 
hetzij in een beperkt re-integratietraject. 

2. Een volledig re-integratietraject als bedoeld in het eerste lid, betreft het 
gehele traject van planmatige ondersteuning en begeleiding naar werk 
als omschreven in het Sollicitatiebesluit voor degene die drie maanden 
na aftreden of ontslag niet op eigen kracht volledig is gere-integreerd. 
Tevens behoort hiertoe het monitoren van de uitkeringsgerechtigde na 
een succesvolle re-integratie en de nazorg ingeval van nieuw werk. 

3. Van een beperkt re-integratietraject is sprake 
a bij planmatige ondersteuning en begeleiding naar werk gedurende de 

gehele uitkeringsduur voor de uitkeringsgerechtigde die kiest voor 
een niet door Opdrachtnemer aangewezen Opdrachtnerfier. Het 
beperkt re-integratietraject omvat in ieder geval het intakegesprek 
met betrokkene, toetsing van het Opdrachtnemer aan de formele 
eisen en de prijs/kwaliteitverhouding, toetsing van het plan van 
aanpak van het Opdrachtnemer en van de voortgang in de uitvoering 
daarvan en toetsing van de evaluaties en rapportages van het 
Opdrachtnemer; 

b indien de uitkeringsgerechtigde een nieuwe baan heeft vóór 
ommekomst van de eerste drie maanden na aftreden of een 
betrekking met een zodanig geringe aanvulling vanuit de Appa-
uitkering dat kan worden gesproken van een succesvolle re-
integratie. Het beperkt re-integratietraject omvat in ieder geval 
periodieke monitoring en het intakegesprek zodra er sprake is van 
sollicitatieplicht. 


