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Besluit van 26 januari 1995, houdende wijziging
van de Militaire wachtgeldregeling 1961

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 31 oktober
1994 (directoraat-generaal personeel, directie arbeidsvoorwaardenbeleid,
afdeling beleid en management postactieven), nr. PAV6245/94024732;
Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1994,
nr. W07.94.0662);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van
18 januari 1995 (directoraat-generaal personeel, directie arbeidsvoorwaardenbeleid, afdeling beleid en management postactieven), nr.
PAV6245/95000639;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
De Militaire wachtgeldregeling 19611 wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 7, derde lid, wordt vervangen door:
3. Onze Minister kan bepalen, dat inkomsten, welke zijn genoten uit
hoofde van overwerk, bij wijze van gratificatie, ter zake van een vrijwillige
verbintenis bij het Korps Nationale Reserve, als vrijwillig ambtenaar bij de
politie of bij andere door Onze Minister aan te wijzen reserve-organen,
geheel of ten dele niet worden aangemerkt als inkomsten.
B
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
2. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weduwe of
weduwnaar mede begrepen de nabestaande van de levenspartner met
wie de niet-gehuwde betrokkene samenwoonde en – met het oogmerk om
duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voerde

Staatsblad 1995

81

1

op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract, bevattende de
wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en
gemeenschappelijke huishouding. Tegelijkertijd kan slechts één persoon
als levenspartner worden aangemerkt. Onze Minister kan verlangen dat
een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd, waaruit
blijkt van het bestaan van dat samenlevingscontract.
3. In het tot derde lid vernummerde tweede lid wordt de zinsnede
«indien de overledene kostwinner was van ouders, meerderjarige
kinderen, broeders en zusters, ten behoeve van deze betrekkingen»
vervangen door: aan degenen die geheel of grotendeels afhankelijk waren
van de inkomsten van de overledene.
4. In het tot vierde lid vernummerde derde lid wordt «eerste en tweede
lid» vervangen door: eerste tot en met derde lid.

1

Stb. 1986, 494, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 7 april 1994, Stb. 265.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte in het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 januari 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
Uitgegeven de eenentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
De wijziging van artikel 7, derde lid, van de Militaire wachtgeldregeling
1961 strekt ertoe de tekst aan te passen aan de intrekking van een aantal
bepalingen van de Wet op de noodwachten en van het Besluit
Monumentenwacht. Kortheidshalve kan worden verwezen naar de nota’s
van toelichting bij de wijzigingen van artikel 10 van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, die respectievelijk bij het koninklijke besluit van 14 april 1989,
houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het
Arbeidsovereenkomstenbesluit, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal, het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 en
de Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag (Stb. 178) en het
koninklijk besluit van 21 februari 1992, houdende wijziging van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Arbeidsovereenkomstenbesluit, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag en
de Uitkeringsregeling 1966 in verband met de intrekking van het Besluit
Monumentenwacht (Stb. 101), in dezelfde staatsbladen zijn gepubliceerd.
Vanwege de zuiver redactioneel-technische aard van die wijzigingen
bestond er geen aanleiding om deze voor militaire wachtgelders direct en
via een afzonderlijk voorstel na te volgen.
De wijziging van artikel 10 strekt ertoe de gelijkstelling van ongehuwd
samenwonenden met gehuwden, in navolging van de wijzigingen die
voor het burgerpersoneel zijn ingevoerd te formaliseren, waarbij kan
worden gerefereerd aan de bij het koninklijk besluit van 9 april 1992,
houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en een
aantal andere regelingen in verband met de rechtspositionele erkenning
van andere relatievormen dan het huwelijk (Stb. 220), behorende nota van
toelichting.
In het nieuwe tweede lid wordt onder het begrip echtgenote of
echtgenoot de levenspartner gebracht met wie de ongehuwde betrokkene
duurzaam samenwoont. Tevens wordt het begrip levenspartner nader
bepaald en er wordt aangegeven dat onder «weduwe» of «weduwnaar»
mede begrepen is de nabestaande levenspartner, alsmede dat de
levenspartner tot de gezinsleden wordt gerekend. Voorts is de categorie
aangeduid aan wie de overlijdensuitkering wordt gedaan bij ontstentenis
van een echtgenote of levenspartner en minderjarige kinderen; deze
aanduiding is door wijziging van het tot derde lid vernummerde tweede
lid algemeen gemaakt.
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling

Staatsblad 1995

81

3

