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16955 Wijziging van de Ambtenarenwet 1929, de Wet 
rechtstoestand dienstplichtigen en enige andere wetten 

Nr. 8 GEWIJZIGD ONTWERP 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 wenselijk is de werking 

van de Ambtenarenwet 1929, in het bijzonder van de bepalingen inzake de 
rechtsbescherming, uit te breiden tot de ambtenaren die zijn aangesteld 
om buiten Nederland werkzaam te zijn, over te gaan tot onverkorte door-
voering van de mogelijkheid van rechtspraak in twee instanties in ambte-
narenzaken, en de door de ambtenarenrechter te hanteren beroepsgronden 
uniform te regelen; 

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 Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 530) wordt als volgt gewijzigd. 

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. 

B 

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

o. de onbezoldigde ambtenaren, behorende tot het personeel van de 
buitenlandse dienst. 
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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 
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. 

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 125, eerste lid, onder j . 

F 

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

G 

In artikel 57, eerste lid, vervallen de woorden «beroep of». 

H 

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 
gegeven 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 tweede lid ingevoegd, 
luidende: 

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

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

of weigeringen, waartegen bij of krachtens de wet of algemene maatregel 
van bestuur dan wel bij of krachtens een door het in artikel 125, tweede lid. 
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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. 

In artikel 59, eerste lid, wordt in plaats van «Tenzij de Centrale Raad van 
Beroep ingevolge het tweede lid van artikel 3 bevoegd is, wordt het 
beroep» gelezen: Het beroep wordt. 

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd. 
a. Na vernummering van het vierde 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. 

K 

In artikel 73, eerste lid, wordt in plaats van «optreedt het administratief 
orgaan, tegen welks besluit, handeling of weigering het beroep is gericht» 
gelezen: het betrokken administratief orgaan optreedt. 

L 

In het eerste lid en het tweede lid van artikel 75 wordt in plaats van 
«administratieve organen» gelezen: organen. 

M 

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

N 

Artikel 102 wordt als volgt gewijzigd. 
a. Het tweede lid vervalt. 
b. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot onder-

scheidenlijk tweede, derde, vierde en vijfde lid. 
c. In het vierde lid vervallen de woorden «of bij den Centralen Raad». 

O 

In artikel 103, tweede lid, eerste volzin, vervallen de komma na «Ambte-
narengerecht» en de woorden «of, indien de Centrale Raad van Beroep 
bevoegd is, bij dezen Raad». 

P 

Artikel 106, eerste en tweede lid, wordt gelezen: 
1. Het hoger beroep wordt ingesteld 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. 

Q 

Onderdeel a van artikel 124 vervalt. De onderdelen b en c worden 
gewijzigd in onderscheidenlijk a en b. 
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R 

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; 

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. 

Artikel IV 

Artikel 4 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) wordt 
als volgt gewijzigd. 

a. Het derde lid vervalt. 
b. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. 

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. 

Artikel VI 

Ambtenaren die niet zijn aangesteld om hier te lande werkzaam te zijn, 
en hun nagelaten betrekkingen en rechtverkrijgenden kunnen geen voorzie-
ning op grond van de Ambtenarenwet 1929 vragen tegen besluiten, 
handelingen en weigeringen (om te besluiten of te handelen), genomen, 
verricht of uitgesproken voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet. 

Artikel VII 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

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

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Ministervan Buitenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Defensie, 
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