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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-BiZa 
S-Bui t 
S-Just 

Wi j bieden U hiernevens ter overweg ing aan een ontwerp van Wet tot w i j -
ziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet rechtstoestand dienstpl icht i -
gen. 

De toel ichtende memor ie (en bi j lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En h iermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Lage Vuursche, 30 jun i 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koning in der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is de werk ing 

van de Ambtenarenwet 1929, in het bi jzonder van de bepal ingen inzake de 
rechtsbescherming, uit te breiden tot de ambtenaren, die zijn aangesteld om 
buiten Nederland werkzaam te zi jn, over te gaan tot onverkorte doorvoer ing 
van de mogel i jkheid van rechtspraak in twee instanties in ambtenarenzaken, 
en de door de ambtenarenrechter te hanteren beroepsgronden un i fo rm te 
regelen; 

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

Artikel I 

De Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 530) wordt als volgt gewi jz igd. 

A 

Art ikel 1, eerste l id, word t gelezen: 
1. Ambtenaar in de zin van deze wet is hi j , die is aangesteld om in open-

bare dienst werkzaam te zijn. 

3 vel Tweede Kamer, zitt ing 1981, 16955, nrs. 1-4 1 



B 

De punt aan het slot van artikel 2, eerste lid, wordt vervangen door een 
puntkomma. Hierna wordt toegevoegd: 

0. de onbezoldigde ambtenaren, behorende tot het personeel van de bui-
tenlandse dienst. 

C 

Artikel 3 wordt gelezen: 
Artikel 3. Over de besluiten, handelingen en weigeringen (om te besluiten 

of te handelen) ten aanzien van ambtenaren als zodanig, hun nagelaten be-
trekkingen en rechtverkrijgenden door een administratief orgaan genomen, 
verricht of uitgesproken, alsmede over zodanige besluiten genomen door 
een commissie waaraan de beslissing met uitsluiting van administratieve 
organen is opgedragen, oordelen in eerste aanleg de Ambtenarengerechten 
en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. 

D 

In artikel 24, derde lid, laatste zinsnede, wordt tussen «het» en «orgaan» 
ingevoegd: administratief. 

E 

In artikel 25, eerste lid, wordt in plaats van «een in administratief beroep 
genomen besluit» gelezen: een besluit genomen door een commissie als 
bedoeld in artikel 3. 

F 

In artikel 47, eerste lid, vervalt het woord «administratief». 

G 

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd, 
a. Het eerste lid wordt gelezen: 
1. Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat: 
a. het besluit, de handeling of de weigering feitelijk of rechtens met de 

toepasselijke algemeen verbindende voorschriften strijdt; 
b. het orgaan bij het nemen, verrichten of uitspreken van het besluit, de 

handeling of de weigering van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid ge-
geven is; 

c. het orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid 
tot het besluit, de handeling of de weigering heeft kunnen komen; 

d. het besluit, de handeling of de weigering anderszins in strijd is met een 
algemeen rechtsbeginsel of een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

b. Het tweede tot en met vijfde lid worden vernummerd tot derde tot en 
met zesde lid. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

2. Indien het bepaalde in het eerste lid onder d toepassing heeft gevon-
den, wordt in de uitspraak aangewezen welk algemeen rechtsbeginsel of 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden is geoordeeld. 

c. In het zesde lid wordt in plaats van «een advies of uitspraak, als be-
doeld in artikel 3, tweede lid, onder b, door degene die beroep instelt,» gele-
zen: door degene die beroep instelt, een besluit van een commissie als be-
doeld in artikel 3. 
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H 

In artikel 59, eerste l id, wo rd t in plaats van «Tenzij de Centrale Raad van 
Beroep ingevolge het tweede lid van artikel 3 bevoegd is, word t het beroep» 
gelezen: Het beroep word t . 

In artikel 73, eerste l id, word t in plaats van «optreedt het administrat ief or-
gaan, tegen welks besluit, handel ing of weiger ing het beroep is gericht» ge-
lezen: het betrokken administrat ief orgaan optreedt. 

J 

In het eerste lid en het tweede lid van artikel 75 wo rd t in plaats van «admi-
nistratieve organen» gelezen: organen. 

K 

Art ikel 102 word t als vo lgt gewi jz igd. 
a. Het tweede lid vervalt. 
b. Het derde, v ierde, vi j fde en zesde lid worden ve rnummerd tot onder-

scheidenli jk tweede, derde, vierde en vi j fde l id. 
c. In het vierde lid verval len de woorden «of bij den Centralen Raad». 

L 

In artikel 103, tweede l id, eerste volzin, verval len de komma na «Ambtena-
rengerecht» en de woorden «of, indien de Centrale Raad van Beroep be-
voegd is, bij dezen Raad». 

M 

Onderdeel a van artikel 124 vervalt. De onderdelen b en c worden gewi j -
zigd in onderscheidenl i jk a en b. 

N 

In artikel 125, eerste l id, onder j , wo rd t in plaats van «het tweede en derde 
lid van artikel 3» gelezen: het zesde lid van artikel 58. 

Artikel II 

Artikel 4 van de Wet rechtstoestand dienstpl icht igen (Stb. 1971, 231) wo rd t 
als volgt gewi jz igd. 

a. Het derde lid vervalt. 
b. Het vierde lid word t ve rnummerd tot derde l id. 

Artikel III 

Ambtenaren die niet zijn aangesteld o m hier te lande werkzaam te zi jn, en 
hun nagelaten betrekkingen en rechtverkri jgenden kunnen geen voorz iening 
op grond van de Ambtenarenwet 1929 vragen tegen besluiten, handel ingen 
en weiger ingen (om te besluiten o f te handelen), genomen, verr icht of ui tge-
sproken voor het t i jdst ip van inwerkingtreding van deze wet. 

Artikel IV 

Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Just i t ie, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Defensie, 
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