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16955 Wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet 
rechtstoestand dienstplichtigen 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 21 februari 1983 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. Het intitulé wordt gelezen: 
Wijziging van de Ambtenarenwet 1929, de Wet rechtstoestand dienst-

plichtigen en enige andere wetten. 

2. Artikel I, onderdeel A, wordt gelezen: 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd. 
a. Het eerste lid wordt gelezen: 
1. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene, die is aangesteld om in 

openbare dienst werkzaam te zijn. 
b. Het derde lid wordt gelezen: 
3. Niet is ambtenaar in de zin van deze wet degene, met wie een arbeids-

overeenkomst naar burgerlijk recht is gesloten. 

3. Artikel I, onderdeel C, wordt gelezen: 
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 
betrekkingen en rechtverkrijgenden door een administratief orgaan 
genomen, verricht of uitgesproken, alsmede over zodanige besluiten 
genomen door een commissie waaraan ingevolge artikel 125, eerste lid, 
onder j , 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. 

4. Artikel I, onderdeel E, wordt gelezen: 
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 125, eerste lid, onder j . 

5. In artikel I wordt een nieuw onderdeel G ingevoegd, luidende: 
In artikel 57, eerste lid, vervallen de woorden «beroep of». 
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6. In artikel I wordt het oorspronkelijke onderdeel G verletterd tot H, en 
onder c, gelezen: 

Het zesde lid wordt gelezen: 
6. Niet-ontvankelijk is het beroep, gericht tegen besluiten, handelingen 

of weigeringen, waartegen b of krachtens de wet of algemene maatregel van 
bestuur dan wel bij of krachtens een door het in artikel 125, tweede lid, 
bedoelde bevoegd gezag vastgesteld voorschrift administratief beroep 
openstaat of heeft opengestaan. Eveneens is niet-ontvankelijk het beroep, 
gericht tegen besluiten, handelingen of weigeringen, ten aanzien waarvan 
door degene die beroep instelt, een besluit van een commissie als bedoeld 
in artikel 125, eerste lid, onder j , kan of had kunnen worden uitgelokt. 

7. In artikel I wordt het oorspronkelijk onderdeel H verletterd tot I. 

8. In artikel I wordt na verlettering van de oorspronkelijke onderdelen I 
en J tot K en L een nieuw onderdeel J ingevoegd, luidende: 

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Na vernummering van het vierde lid tot en met zesde lid tot vijfde tot 

en met zevende lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende: 
4. De termijn als bedoeld in de voorgaande leden, bedraagt vier maanden, 

indien de ambtenaar zich in dienstbetrekking buiten Nederland bevindt. 
b. In het tot zesde vernummerde lid wordt in plaats van «derde of vierde 

lid» gelezen: derde of vijfde lid. 

9. In artikel I wordt na verlettering van de oorspronkelijke onderdelen K 
en L tot N en O een nieuw onderdeel M ingevoegd, luidende: 

In artikel 101b, eerste lid, wordt in plaats van «derde en vierde lid» 
gelezen: derde en vijfde lid. 

10. In artikel I wordt na verlettering van het oorspronkelijke onderdeel M 
tot Q een nieuw onderdeel P ingevoegd, luidende: 

Artikel 106, eerste en tweede lid, wordt gelezen: 
1. Het hoger beroep wordt ingediend door het inzenden van een beroep-

schrift ter griffie van de Centrale Raad van Beroep. 
2. Op het hoger beroep is artikel 60 van overeenkomstige toepassing. 

11. In artikel I wordt het oorspronkelijk onderdeel N verletterd tot R en 
gelezen: 

Artikel 125, eerste lid, onder j , wordt gelezen: 
j . de instelling en werkwijze van commissies waaraan de beslissing met 

uitsluiting van administratieve organen is opgedragen, voor zover deze 
worden mogelijk gemaakt; 

12. De artikelen II, III en IV worden vernummerd tot onderscheidenlijk IV, 
VI, en VII. Na artikel I wordt het volgende ingevoegd: 

Artikel II 

Artikel 185b, tweede lid, van de gemeentewet (Stb. 1851, 85) vervalt. 

Artikel III 

Artikel 168 van de Provinciewet (Stb. 1962, 17) wordt als volgt gewijzigd. 
a. Het cijfer 1, geplaatst voor het eerste lid, vervalt. 
b. Het tweede lid vervalt. 
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13. Tussen artikel IV en artikel VI wordt ingevoegd.' 

Artikel V 

Het negende lid van artikel 3 van de Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst (Stb. 1980, 384) vervalt. 

De Minister van Justitie a.i., 
J. G. Rietkerk 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. G. Rietkerk 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

De Staatssecretaris van Defensie, 
W. K. Hoekzema 
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