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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

Eindstemming wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA,
GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel A, eerste lid, onderdeel g
12 (Eijsink)
De curatieve geneeskundige zorg, met inbegrip van de huisartsengeneeskundige
zorg, en de bedrijfsgeneeskundige zorg hebben verschillende doelstellingen en leiden tot
gescheiden verantwoordelijkheden.
Ongeclausuleerde samenvoeging van zowel de curatieve zorg als de bedrijfsgeneeskundige
zorg in één medisch zorgteam kan bij zorgvragende militairen leiden tot verwarring en/of
wantrouwen. Navraag bij deskundigen heeft ook geleerd dat een volledige samenvoeging
niet nodig is, vooropgesteld dat de arts die de commandant moet adviseren omtrent de
uitzendgeschiktheid van een militair vanuit zijn vakgebied wel voldoende zicht moet
hebben op de inzetbaarheid en belastbaarheid van betrokkene. Ook dient de behandelend
arts zicht te hebben op het re-integratieproces van de op dat moment (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikte militair. Derhalve is het wenselijk dat de bedrijfsgeneeskundige
activiteiten in een medisch zorgteam beperkt blijven tot die bedrijfsgeneeskundige
aspecten die zien op inzetbaarheid, belastbaarheid en het re-integratietraject. Alle overige
bedrijfsgeneeskundige aspecten dienen te worden ingekaderd in het ARBO-team.
Aangenomen. Tegen: fractie van de PVV
Artikel I, onderdeel F, artikel 12h, eerste lid, derde volzin
14 (Eijsink)
De huidige reactie van deze bepaling is dermate ongeclausuleerd, dat de militair die zich
heeft gewend tot een andere arts dan die behorende tot zijn medisch zorgteam, verplicht is
onder alle omstandigheden van dat consult mededeling te doen aan zijn militaire
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«huisarts». Niet uitgesloten is dat de oorzaak van een dergelijk consult zaken betreffen die
totaal geen invloed hebben op het functioneren van de militair, noch op zijn belastbaarheid
of inzetbaarheid en in hoge mate een privékarakter hebben.
Derhalve wordt voorgesteld om de verplichting tot terugkoppeling aan de militair
«huisarts» te beperken tot die gevallen waarin het consult met de civiele arts betrekking
heeft gehad op zaken die direct in verband staan met de inzetbaarheid, belastbaarheid en
re-integratie.
Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV

Verworpen, ingetrokken en / of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel f, artikel 12l
13 (Knops)
Dit amendement strekt ertoe zeker te stellen dat na inwerkingtreding van de voorgestelde
wetswijziging reservisten ook in werkelijke dienst kunnen komen voor het vervullen van
functies of het verrichten van bepaalde werkzaamheden als Nederlands militair buiten het
verband van de operationele eenheden van de krijgsmacht. Voor de hier bedoelde inzet
van een lid van het reservepersoneel zal veelal bepalend zijn dat er bij de krijgsmacht zelf
of bij de Nederlandse regering behoefte bestaat aan de kennis of ervaring van betrokkene.
Dikwijls zal het gaan om een bepaald specialisme dat een reservist bezit. Daarnaast is het
van belang dat de wet, evenals thans het geval is, de mogelijkheid blijft bieden om
reservisten met bezoldiging op te roepen voor het verrichten van ondersteunende
werkzaamheden die bijdragen tot een adequate taakvervulling door de leden van de
krijgsmacht en mede zijn gericht op versterking van het maatschappelijk draagvlak voor de
Nederlandse krijgsmacht. Tenslotte voorziet het amendement in een wettelijke grondslag
voor de Minister van Defensie om in bijzondere gevallen het aantal dagen genoemd in de
vrijwillige verbintenis met een lid van het reservepersoneel, met instemming van
betrokkene, te vergroten. Gedoeld wordt op die gevallen waarin zowel het defensiebelang
als het belang van de desbetreffende reservist met een verlenging worden gediend.
Ingetrokken
Artikel I, onderdeel A, eerste lid
Artikel I, onderdeel F, artikel 12j, tweede lid
15 (Poppe)
De SP is van mening dat inzet van Nederlandse militairen alleen kan geschieden nadat een
adequaat volkenrechtelijk mandaat voor de operatie waarvoor Nederlandse militairen
worden ingezet is afgegeven. Dit amendement betreft niet rampen die niet het gevolg zijn
van gewapende conflicten. Een aanval op Nederlands grondgebied, die in dit artikel
evident niet wordt bedoeld, valt eveneens buiten deze bepaling.
Verworpen. Voor: Sp, GroenLinks en de PvdD
Artikel I, onderdeel F,
Artikel 12ga
16 (Poppe)
Dit amendement regelt dat het ontslag van militair ambtenaren aan voorwaarden
gebonden is. Zonder toestemming van de militair ambtenaar mag aan hem geen ontslag
worden verleend tenzij aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de
militair beschikken over een diploma op minimaal het niveau van een beroepsopleiding als
bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Ten tweede moet er
voor de militair ambtenaar een vervangende arbeidsplaats zijn.
Verworpen: Voor: de fractie van de SP

Moties
17 (Knops) om de rol van reservist te herzien, met het oog op problemen t.a.v. tekorten en
vacatures
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV
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18 (Poppe) om vast te leggen dat geen militair personeel kan worden ingezet bij beheersing van
sociaal-maatschappelijke onrust
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD
19 (Poppe) om een protocol te ontwerpen op grond waarvan de gewetensbezwaren van
militairen kunnen worden beoordeeld
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD
20 (Poppe) om militairen zoveel mogelijk gebruik te kunnen laten maken van civiele
geneeskundige faciliteiten
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD

