
30 674 Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931
en intrekking van de Wet voor het
reservepersoneel der Krijgsmacht in verband
met onder andere de invoering van een flexibel
personeelssysteem voor de krijgsmacht

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is de

Militaire Ambtenarenwet 1931 te wijzigen en de Wet voor het reserve-
personeel der krijgsmacht in te trekken in verband met onder andere de
invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Militaire ambtenarenwet 1931 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. militaire ambtenaren: zij, die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel
van de krijgsmacht of bij het reservepersoneel van de krijgsmacht om in
militaire openbare dienst werkzaam te zijn,

b. werkelijke dienst: de tijd gedurende welke de militair ambtenaar
1. is aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht en hij niet

op non-activiteit is gesteld en hem geen buitengewoon verlof van lange
duur is verleend;

2. is aangesteld bij het reservepersoneel van de krijgsmacht en hij als
zodanig feitelijk onder de wapenen is,

c. buitengewone omstandigheden: een uitzonderingstoestand als
bedoeld in artikel 1 van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden dan
wel andere omstandigheden die naar het oordeel van Onze Minister
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toepassing van buitengewone bevoegdheden op grond van deze wet
noodzakelijk maken,

d. Onze Minister: Onze Minister van Defensie,
e. militaire gezondheidszorg: het geheel aan maatregelen, voorzie-

ningen en verstrekkingen verleend door of vanwege de militair genees-
kundige dienst ten behoeve van het behoud, herstel en bevordering van
de gezondheid en inzetbaarheid van de militair,

f. militair geneeskundige dienst: het geheel van instanties en eenheden
binnen de krijgsmacht, belast met het verlenen van militaire gezond-
heidszorg,

g. geïntegreerde gezondheidszorg: het samenhangend stelsel van
preventieve, curatieve met inbegrip van huisartsgeneeskundige, bedrijfs-
geneeskundige en operationeel geneeskundige activiteiten verricht door
een eerstelijns medisch zorgteam voor het verlenen van militaire
gezondheidszorg,

h. algemeen militair arts (AMA): een tot de militair geneeskundige
dienst behorende militaire arts, opgeleid tot of in staat geacht tot het
toepassen van de basiskennis envaardigheden van de geïntegreerde
gezondheidszorg, opgenomen in het register van algemeen militaire
artsen,

i. medisch zorgteam: een functioneel team, bestaande uit één of meer
algemeen militaire artsen, tenminste één geregistreerd huisarts en één
geregistreerd bedrijfsarts van de militair geneeskundige dienst, belast met
het verlenen van geïntegreerde gezondheidszorg aan de aan dit team
toegewezen militairen,

j. geïntegreerd militair geneeskundig dossier: het geheel aan eerstelijns
geneeskundige gegevens omtrent een militair ten behoeve van het
verlenen van geïntegreerde gezondheidszorg door een medisch zorgteam.

2. In deze wet wordt, voorzover hun belang daarmee is gemoeid of dit
uit de vroegere rechtsbetrekking volgt, mede verstaan onder militaire
ambtenaren: gewezen militaire ambtenaren.

B

Na artikel 1a wordt een nieuw artikel 1b ingevoegd dat luidt:

Artikel 1b

Voor zover dit met het oog op de goede uitvoering van de operationele
taken van krijgsmacht noodzakelijk is, kan Onze Minister in buitengewone
omstandigheden afwijken van hetgeen bij of krachtens deze wet is
bepaald.

C

Het tweede lid van artikel 5 komt als volgt te luiden:
2. Tot militair lid zijn alleen benoembaar zij die Nederlander en militair

ambtenaar of eervol ontslagen militair ambtenaar zijn.

D

Na artikel 12quater wordt een nieuw artikel 12quinquies ingevoegd,
luidende:

Artikel 12quinquies

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ten behoeve
van het reguleren van de instroom, doorstroom en uitstroom van militair
personeel regels gesteld met betrekking tot:
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a. maximum leeftijden voor een aanstelling als militair ambtenaar en
voor functietoewijzing;

b. het maximum aantal jaren dat een militair ambtenaar in een rang
mag dienen;

c. het maximum aantal militaire ambtenaren dat een bepaalde rang
mag bekleden;

d. het verlenen van ontslag aan militaire ambtenaren wegens het
bereiken of overschrijden van een voor de individuele militair te bepalen
leeftijd, gelegen vóór de leeftijd van vijfenzestig jaar.

E

Artikel 12d wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd luidende:

2. De militair ambtenaar is verplicht, indien dit noodzakelijk is in het
belang van de veiligheid of van een goede vervulling van de taak van de
krijgsmacht, urine af te staan, ten behoeve van een onderzoek van die
urine uitsluitend op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen
als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijsten I en II.

2. In het derde lid wordt «in het vorige lid» vervangen door: in het
eerste en tweede lid.

3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld met

betrekking tot het urineonderzoek. Deze regels betreffen in elk geval het
recht van de militair ambtenaar om de uitslag te vernemen en om een
hernieuwd onderzoek van de afgestane urine te laten plaatsvinden.

F

Na artikel 12g worden zes nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 12h

1. Aan de militair ambtenaar in werkelijke dienst wordt gezond-
heidszorg verleend door of vanwege de militair geneeskundige dienst. De
militair ambtenaar in werkelijke dienst is gehouden zich tot het voor hem
aangewezen medisch zorgteam te wenden ter verkrijging van gezond-
heidszorg. Indien zulks onmogelijk is, kan de militair zich wenden tot een
ander onderdeel van de militair geneeskundige dienst of tot een civiele
arts, waarvan hij mededeling doet aan het voor hem aangewezen
zorgteam.

2. De militair in werkelijke dienst is verplicht de maatregelen in acht te
nemen die door Onze Minister worden voorgeschreven ter bescherming
van de gezondheid van de militair of die van anderen, zulks onverminderd
de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van bepaalde maatregelen van
die verplichting te worden ontheven. De militair in werkelijke dienst is in
geval van ziekte of gebrek verplicht zich te houden aan de voorschriften
van de verantwoordelijk militair arts. Hij is evenwel niet verplicht zich te
onderwerpen aan een ingreep van heelkundige aard of een andere
kunstbewerking.

3. De militair in werkelijke dienst is verplicht zich te onderwerpen aan
en zijn medewerking te verlenen aan een geneeskundig of tandheelkundig
onderzoek door of vanwege het voor hem aangewezen medisch
zorgteam:

a. indien hij in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden aan
bijzonder gevaar voor zijn gezondheid blootstaat, dan wel voor een goede
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vervulling van die werkzaamheden aan bijzondere gezondheidseisen moet
voldoen;

b. wanneer Onze Minister dit noodzakelijk acht in verband met toelating
tot een opleiding, plaatsing in een andere functie, plaatsing bij bepaalde
onderdelen of in bepaalde gebieden;

c. indien door zijn commandant op goede gronden wordt verondersteld
dat zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid een beletsel vormt om naar
behoren dienst te verrichten;

d. bij beëindiging van het verblijf in werkelijke dienst.
4. De militair in werkelijke dienst is verplicht zich te onderwerpen en

zijn medewerking te verlenen aan een geneeskundig of tandheelkundig
onderzoek indien Onze Minister op goede gronden van oordeel is, dat de
militair:

a. langdurig of blijvend ongeschikt is voor de vervulling de functie of de
groep van functies waarvoor de militair is bestemd;

b. blijvend ongeschikt is voor de vervulling van de militaire dienst.
Het in de eerste volzin bedoelde onderzoek wordt verricht door artsen

die niet zijn belast met het verstrekken van gezondheidszorg als bedoeld
in het eerste lid. Bij het onderzoek wordt alleen met toestemming van de
militair gebruik gemaakt van gegevens uit het geïntegreerd militair
geneeskundig dossier.

5. Ten behoeve van de gezondheidszorg maken de tot het medisch
zorgteam behorende zorgverleners gebruik van de in het geïntegreerd
militair geneeskundig dossier beschikbare medische gegevens en
bescheiden.

6. Een daartoe aangewezen militaire arts van het medisch zorgteam
adviseert na overleg met de militair de commandant desgevraagd dan wel
op eigen initiatief en ongeacht de toestemming van de militair over diens
inzetbaarheid. Daarbij wordt geen inhoudelijke geneeskundige informatie
verstrekt.

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en
medische gegevens die de gezondheid van militairen betreffen door of ten
behoeve van het medisch zorgteam en omtrent verplichtingen van
militaire artsen en overig tot de militair geneeskundige dienst behorend
personeel die het registreren, kennisnemen en overdragen van medische
gegevens met betrekking tot de militair betreffen.

Artikel 12i

1. Het is de militair ambtenaar in werkelijke dienst niet toegestaan om
deel te nemen aan een staking.

2. Het is de militair ambtenaar in werkelijke dienst toegestaan om deel
te nemen aan andere vormen van collectieve actie tenzij deelname aan die
collectieve actie de operationele inzet van de krijgsmacht kan verstoren of
belemmeren.

3. Het is de ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet die
is aangesteld bij het ministerie van Defensie toegestaan deel te nemen
aan een staking of andere vormen van collectieve actie, tenzij de
deelname aan die staking of collectieve actie de operationele inzet van de
krijgsmacht kan verstoren of belemmeren.

Artikel 12j

1. De militair ambtenaar is gehouden tot het naar beste vermogen
uitvoeren van de hem in het belang van de taakuitoefening van de
krijgsmacht opgedragen werkzaamheden en diensten.

2. Hij kan in het belang van die taakuitoefening overal ter wereld
worden ingezet.

3. De militair ambtenaar kan voor het verrichten van de hem
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opgedragen werkzaamheden worden gesteld onder een functionaris die
niet behoort tot het militaire personeel van de krijgsmacht.

4. De militair ambtenaar in werkelijke dienst kan worden verplicht,
wanneer naar het oordeel van Onze Minister het algemeen belang dit
vordert, tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan die welke uit de
militaire hoedanigheid voortvloeien. Hij kan echter niet worden verplicht
werkzaamheden te verrichten in plaats van stakers of uitgeslotenen, tenzij
het werkzaamheden betreft die naar het oordeel van Onze Minister geen
uitstel gedogen.

5. Indien militairen worden verplicht tot het verrichten van werkzaam-
heden als bedoeld in het vierde lid kan Onze Minister een militair
ambtenaar in werkelijke dienst, die bestuurslid of kaderlid is van een
vakorganisatie van overheidspersoneel, op diens aanvraag tijdelijk van
deze verplichting ontheffen.

Artikel 12k

1. Aan een aanstelling als militair ambtenaar bij het beroepspersoneel
is de verplichting verbonden om een bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen termijn, doch ten hoogste gedurende de initiële
opleiding en aansluitend een periode van vier jaar, deel uit te blijven
maken van het beroepspersoneel.

2. In afwijking van het eerste lid is aan een aanstelling als militair
ambtenaar met de bestemming

a. tot het volgen van de meerjarige opleiding tot officier, de verplichting
verbonden om gedurende de opleiding en aansluitend een periode van
zeven jaar deel uit te blijven maken van het beroepspersoneel;

b. tot het volgen van een opleiding tot vlieger, de verplichting
verbonden gedurende de opleiding en aansluitend een periode van tien
jaar deel uit te blijven maken van het beroepspersoneel.

3. Aan een aanwijzing, op aanvraag van een militair ambtenaar in
werkelijke dienst, voor het volgen van een opleiding waarbij de militair
ambtenaar wordt vrijgesteld van werkzaamheden en diensten als militair,
kan door Onze Minister de verplichting worden verbonden om een
periode van ten hoogste twee maal de periode dat hij is vrijgesteld deel te
blijven uitmaken van het beroepspersoneel.

Artikel 12l

1. Aan een aanstelling als militair ambtenaar bij het reservepersoneel is
de verplichting verbonden om gedurende de initiële opleiding en
aansluitend een periode van vier jaar, deel te blijven uitmaken van het
reservepersoneel.

2. Militaire ambtenaren, aangesteld bij het reservepersoneel, kunnen
door Onze Minister worden opgeroepen om in werkelijke dienst te komen:

a. voor de gevallen waarin en voor zo lang als zij daartoe bij hun
aanstelling een verplichting op zich hebben genomen;

b. in geval van buitengewone omstandigheden, zolang Onze Minister
dit vanwege die buitengewone omstandigheden nodig oordeelt.

3. Onze Minister kan aan militaire ambtenaren, aangesteld bij het
reservepersoneel, op hun aanvraag toestemming verlenen om buiten de
tijd dat zij verplicht zijn tot werkelijke dienst, onbezoldigd in werkelijke
dienst te komen of te blijven.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot het in werkelijke dienst oproepen of toestaan in werkelijke
dienst te komen van reservepersoneel.
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Artikel 12m

Een ontslagaanvraag van een militair ambtenaar kan worden afgewezen
en een reeds verleend, doch noch niet ingegaan, ontslag kan worden
ingetrokken of opgeschort:

a. gedurende de tijd waarin naar het oordeel van Onze Minister, in
overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad, het landsbelang
wegens een bijzondere situatie vordert dat het ontslag niet wordt
verleend;

b. gedurende een periode waarin op de militair ambtenaar de
verplichting rust om te blijven behoren tot het beroepspersoneel of het
reservepersoneel;

c. Indien de beoogde datum van ingang van het ontslag valt binnen de
tijd dat de militair ambtenaar deelneemt aan een inzet buiten Nederland in
het kader van internationale overeenkomsten of andere verplichtingen die
door Nederland zijn aangegaan, of binnen een periode van drie maanden
voorafgaande aan de vermoedelijke datum van uitzending.

d. Indien onze Minister overweegt de militair ambtenaar te ontslaan om
een reden die aanleiding geeft tot ontslag zonder het predikaat «eervol»;

e. in buitengewone omstandigheden.

ARTIKEL II

De Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

In artikel 2, tweede lid, onderdeel a van de Zorgverzekeringswet wordt :
«artikel 1, eerste lid juncto vierde lid, onderdeel a, van de Militaire
ambtenarenwet 1931» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel a
juncto onderdeel b, van de Militaire ambtenarenwet 1931.

ARTIKEL IV

De artikelen van deze wet treden in werking op bij Koninklijk besluit te
bepalen tijdstippen, die voor de verschillende artikelen of onderdelen
daarvan, verschillend kunnen worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Defensie,
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