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's-Gravenhage, 26 juni 1984 

Tijdens het mondeling overleg met uw commissie op 20 april 1983 
(17 600, XV, nr. 97) over het tewerkstellingsbeleid ten aanzien van erkende 
gewetensbezwaarden militaire dienst, heb ik, naar aanleiding van daartoe 
strekkende vragen van leden van uw commissie, nadere informatie 
toegezegd over enkele in genoemd overleg aan de orde gestelde onder-
werpen. 

Proefproject gemeenten 

Ik heb nadere inlichtingen toegezegd over het z.g. proefproject tewerk-
stelling erkende gewetensbezwaarden bij vijf gemeenten. Aan dit project, 
dat gedurende de periode 1 maart tot 1 september 1981 is gerealiseerd, 
hebben de gemeenten Alkmaar, 's-Gravenhage, Groningen, Rheden en 
Utrecht meegewerkt. De proef hield in; dat gedurende de periode van 6 
maanden een beperkt aantal gewetensbezwaarden uit deze gemeenten of 
de directe omgeving na hun erkenning zou worden uitgenodigd, door 
middel van enige zelfwerkzaamheid zich een tewerkstellingsplaats in eigen 
stad of streek te verwerven. 

Bedoeling van het experiment was antwoord te verkrijgen op een aantal 
vragen zoals: 

- hoe reageren de erkende gewetensbezwaarden op de uitnodiging tot 
zelfwerkzaamheid; 

- hebben de gemeenten voldoende werkzaamheden beschikbaar om 
aan de vraag te voldoen; 

- wat is in het algemeen het niveau van de beschikbare werkzaamheden; 
- in hoeverre zijn de gemeenten in staat voor de door de te werk 

gestelde erkende gewetensbezwaarden geleverde arbeidsprestaties te 
betalen en hoeveel. 

Voor alle duidelijkheid wil ik nog benadrukken, dat uitgangspunt van het 
experiment was: het plaatsen van gewetensbezwaarden boven de formatie. 
Om te voorkomen, dat deze wijze van te werk stellen op den duur van 
nadelige invloed zou zijn op de formatieve mogelijkheden binnen het 
personeelsbestand van de gemeenten, werd tevens overeengekomen, dat 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk XV, nr. 88 1 



de tewerkstelling zich zou richten op werkzaamheden, die normaliter niet 
door de gemeenten ter hand kunnen worden genomen, omdat de financiële 
middelen binnen het gemeentebudget daartoe ontoereikend zijn. Als 
uitzondering op deze regel gold, zoals dat ook geldt voor het tewerkstel-
lingsbeleid in zijn totaliteit, dat het bezetten van een formatieplaats door 
een erkende gewetensbezwaarde zou zijn toegestaan, wanneer het op geen 
enkele wijze mogelijk zou blijken deze plaats via de vrije arbeidsmarkt te 
bezetten. Ook in deze speciale gevallen diende er voor te worden gewaakt, 
dat de te werk gestelde erkende gewetensbezwaarde als goedkope arbeids-
kracht zou gaan fungeren. Dit kon worden voorkomen door het stellen van 
de voorwaarde dat in die gevallen door de gemeenten een financiële 
vergoeding aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moest worden betaald, die overeenkomt met het voor de functie beschik-
bare loon- of salarisbedrag. Bovendien stond de tijdelijkheid van de 
tewerkstelling (niet langer dan ongeveer anderhalf jaar) er borg voor, dat 
de functie na verloop van tijd weer op de arbeidsmarkt beschikbaar zou 
komen. 

In totaal 408 gewetensbezwaarden werden uitgenodigd om aan het 
experiment deel te nemen, waarvan er 192 werden geplaatst; 95 gewetens-
bezwaarden toonden voor het experiment geen enkele interesse, 45 
gewetensbezwaarden gaven de voorkeur aan een andere tewerkstellings-
plaats, terwijl 73 gewetensbezwaarden vrijstelling of uitstel verkregen en 3 
gewetensbezwaarden alsnog werden afgekeurd. Onderstaand overzicht 
geeft een beeld van de resultaten van het proefproject per gemeente. 

Aantal aangeschreven Proefgemeenten Aantal geplaatsten 
gewetensbezwaarden 
109 Groningen 80 
150 Utrecht 51 

19 Rheden 8 
57 Alkmaar 25 
73 's-Gravenhage 28 

408 192 

Ter aanvullende informatie diene nog, dat de gewetensbezwaarden, die 
ten behoeve van het project werden benaderd, niet uitsluitend in de 
proefgemeenten woonachtig waren. Het experiment heeft een aantal 
waardevolle gegevens opgeleverd met betrekking tot de plaatsingsmoge-
lijkheden binnen de vijf gemeenten, alsmede ten aanzien van de vóór- en 
nadelen van de gehanteerde systematiek. Plaatsingstechnisch gezien kan 
- tot op zekere hoogte - van een succes worden gesproken, daar bijna 50% 
van het aantal gewetensbezwaarden, dat voor de proef was uitgenodigd, is 
geplaatst. Voor wat de financiële resultaten betreft heeft de proef aange-
toond, dat de gehanteerde tewerkstellingsmethodiek voor de gemeente 
slechts interessant was, wanneer deze op basis van gratis plaatsingen werd 
gerealiseerd. Van de 192 plaatsingen kon namelijk slechts in 6 gevallen een 
financiële vergoeding voor de door de gewetensbezwaarden geleverde 
arbeidsprestaties worden verkregen. De gedachte aan de constructie van 
het te werk stellen van erkende gewetensbezwaarden via gemeentelijke 
vacaturebanken is destijds voortgekomen uit de verwachting, dat de 
wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, die in 1979 van 
kracht is geworden, een aanzienlijke verhoging van het aantal gewetensbe-
zwaarden zou opleveren. In een dergelijk geval zou het plaatsen van zeer 
grote aantallen in de tewerkstelling door middel van de (eigen) vacaturebank 
van de afdeling TEGMD op problemen kunnen stuiten. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV, nr. 88 2 



Tegen de verwachting in hebben de grote aantallen gewetensbezwaarden, 
waarmede werd gerekend, zich echter tot op heden niet aangediend. Door 
intensivering van de acquisitie-activiteiten van de afdeling TEGMD bestaat 
er thans een gunstige verhouding tussen de beschikbare plaatsingsmoge-
lijkheden en het aantal te plaatsen personen. Aan voortzetting van het 
experiment bestaat thans dan ook geen behoefte. 

Ervaringen te werk gestelden 

Voorts heb ik toegezegd de commissie op de hoogte te stellen van de 
resultaten van de z.g. exit-interviews, waarmee in het tweede halfjaar van 
1982 een begin is gemaakt. Doel van een dergelijk interview met de te werk 
gestelde is, een zo groot mogelijk inzicht te verkrijgen in de ervaringen van 
betrokkene met betrekking tot de kwaliteit van zijn tewerkstellingsplaats en 
de wijze van begeleiding. Op grond van verkregen informatie wordt 
eveneens bezien in hoeverre het wenselijk is, dat bepaalde procedures 
worden verbeterd dan wel aangepast. 

Het gesprek, dat uit oogpunt van doelmatigheid telefonisch door de 
consulenten van de betrokken afdeling van mijn departement met de te 
werk gestelden wordt gehouden, vindt plaats ongeveer een maand vóór 
het vertrek uit de vervangende dienst van betrokkene. 

Hoewel het streven er op gericht is een dergelijk gesprek met elke te 
werk gestelde te houden, kon dit als gevolg van organisatorische omstan-
digheden nog niet worden gerealiseerd. 

Niettemin ben ik van mening, dat verzamelde informatie voldoende 
indicatie geeft om conclusies te kunnen trekken. Over de periode augustus 
1982 tot en met december 1983 geven de meningen van de te werk 
gestelden over de kwaliteit van hun tewerkstellingsplaats het volgende 
beeld. 

Periode Aantal groot- Aantal Reacties vd. tewerkgestelden 
verlofgangers interviews positief neutraal negatief 

augt /mdec'82 469 260 149 99 12 
jan t/m dec'83 1521 1175 792 332 51 

In procenten (afge-
rondl 

augt/mdec'82 100 5b 57 38 5 
jan t/m dec'83 100 77 68 28 4 

Uit dit overzicht moge blijken, dat het aantal te werk gestelden, dat 
tevreden (neutraal) tot behoorlijk tevreden (positief) is, 96% van alle 
geïnterviewden bedraagt, terwijl 4% ontevreden is over zijn tewerkstellings-
plaats. 

De stelling dat het merendeel van de te werk gestelden redelijk tevreden 
is met zijn tewerkstellingsplaats is dan ook gerechtvaardigd. 

Werkafspraken 

Met betrekking tot besprokene inzake het vastleggen van werkafspraken 
tussen te werk gestelde erkende gewetensbezwaarden en werkobjecten 
heeft uw commissie de wens kenbaar gemaakt om ter zake nader te 
worden geïnformeerd. 

Bij mijn brief van 13 juli 1983, nr. 195.808, deed ik u reeds een afschrift 
toekomen van een brief (nr. 195.705), waarin aan de hoofden van diensten 
en instellingen, waarbij erkende gewetensbezwaarden vervangende dienst 
vervullen, wordt verzocht om, zo mogelijk vóór de aanvang van de tewerk-
stelling, de werkafspraken schriftelijk vast te leggen. Het belangrijkste 
onderdeel van de werkafspraken is het bieden van een zo volledig mogelijk 
inzicht in de te vervullen taak, opdat de kandidaattewerkgestelde optimaal 
kan worden geïnformeerd over de werkzaamheden, die aan de tewerkstel-
lingsplaats zijn verbonden. Dit is van groot belang in verband met de 
keuzemogelijkheid die aan de te werk gestelden, vóór de aanwijzing van 
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hun tewerkstellingsplaats, wordt geboden. Sedert medio 1983 worden de 
door de diensten en instellingen aangemelde plaatsingsmogelijkheden dan 
ook alleen in de vacaturebank van de afdeling TEGMD opgenomen, indien 
er een gedetailleerde functie- c.q. taakomschrijving beschikbaar is. 

Ook aan het verzoek om overige voorschriften en afspraken, die voor te 
werk gestelden van belang kunnen zijn met betrekking tot hun werksituatie, 
vast te leggen wordt, blijkens reacties van diensthoofden, in het algemeen 
voldaan. Nadere gegevens hieromtrent zijn niet beschikbaar daar ervan is 
afgezien de gemaakte werkafspraken centraal te registreren. Dit laatste zou 
namelijk een onnodig zware belasting leggen op de afdeling TEGMD; 
bovendien is de uitwerking van het door mij gedane verzoek tot het 
vastleggen van werkafspraken als bedoeld in mijn eerdergenoemde brief 
primair een zaak tussen de te werk gestelde en het tewerkstellingsobject. 

Onderverdeling tucht- en strafzaken 

Van verschillende kanten is verzocht om een onderverdeling van de straf-
en tuchtzaken per afdeling van mijn ministerie. Dienaangaande deel ik u 
het volgende mede. 

In 1983 werden bij mijn ministerie 11 strafbare feiten gepleegd, allen bij 
het Dienstverleningscentrum. Daarbij zijn echter de volgende gegevens van 
belang. Zes zaken betreffen een delict ex artikel 52 van de wet (het niet 
voldoen aan een wettige oproeping). In al deze gevallen was reeds vóór de 
oproeping bekend, dat naar alle waarschijnlijkheid niet aan de wettelijke 
verplichting zou worden voldaan. Om te voorkomen dat andere werkobjecten 
onnodig zouden worden belast, zijn de betrokkenen opgeroepen bij het 
Dienstverleningscentrum. 

De overige vijf zaken betreffen delicten ex artikel 53 van de wet (ongeoor-
loofde afwezigheid langer dan 14 dagen c.q. het zich verwijderen met het 
oogmerk om zich voorgoed aan de dienstverrichtingen te onttrekken). 
Twee delicten werden gepleegd door een erkende gewetensbezwaarde, die 
door de Vereniging Dienstweigeraars ter beschikking was gesteld en 
derhalve werd overgeplaatst naar het Dienstverleningscentrum, alwaar hij 
de strafbare feiten beging. De overige drie zaken betreffen gewetensbe-
zwaarden die te werk gesteld waren bij respectievelijk het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer, de Universiteit van Amsterdam en de centrale afdeling 
Kabinets- en Administratieve Zaken van mijn ministerie. Zij werden, na 
door hun diensthoofd ter beschikking te zijn gesteld, overgeplaatst naar het 
Dienstverleningscentrum, alwaar zij de strafbare feiten pleegden. 

In 1983 bedroeg het aantal tuchtzaken binnen mijn ministerie 64. Daarvan 
hebben 61 betrekking op vergrijpen die zijn gepleegd bij het Dienstverle-
ningscentrum, terwijl de overige 3 zaken betrekking hebben op vergrijpen 
die bij andere afdelingen werden gepleegd; te weten een bij het Directo-
raat-Generaal van de Arbeid, een bij de centrale afdeling Kabinets- en 
Administratieve Zaken, en een bij de bibliotheek van het ministerie. De 61 
tuchtzaken bij het Dienstverleningscentrum betreffen de gedragingen van 
23 personen. Ter informatie zij nog vermeld dat in 1983 circa 100 gewe-
tensbezwaarden voor langere of kortere tijd bij het Dienstverleningscentrum 
te werk zijn gesteld. Het verhoudingsgewijs grote aantal tuchtzaken bij het 
Dienstverleningscentrum laat zich overigens verklaren uit het feit, dat bij dit 
tewerkstellingsobject o.a. personen worden geplaatst die elders, ook na het 
aanwenden van tuchtrechtelijke correctiemiddelen, door normafwijkend 
gedrag niet te handhaven waren. Dat in die gevallen ook tijdens de periode 
van tewerkstelling bij het Dienstverleningscentrum tuchtstraffen worden 
opgelegd, vloeit dan ook meestal voort uit een voortzetting van het gedrags-
patroon dat tot plaatsing in het Dienstverleningscentrum heeft geleid, een 
gedragspatroon, dat strijdt met voorschriften die voor alle te werk gestel-
den gelijkelijk gelden. 
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Motieven-onderzoek 

Ten slotte is door uw commissie gevraagd naar een rubricering van de 
motieven, die hebben geleid tot het doen van een beroep op de Wet 
gewetensbezwaarden militaire dienst. Tijdens het mondelinge overleg van 
20 april 1983 heb ik toegezegd, de bij u levende wensen op dit punt te 
zullen voorleggen aan mijn ambtgenoot van Defensie. Dit is spoedig 
daarna gebeurd en van laatstgenoemde zijde is daarop gereageerd met 
het doen van een proefonderzoek, waarvan de resultaten in een bijlage aan 
deze brief zijn toegevoegd.1 

Met betrekking tot de wenselijkheid van het continueren van een dergelijk 
onderzoek is mijn ambtgenoot van mening dat, zo er al «conclusies» uit 
getrokken kunnen worden, deze niet van belang zijn voor de (niet) erkenning 
en derhalve in dat kader geen effectieve waarde hebben, het gaat in de 
erkenningsprocedure immers niet om de motieven en achtergronden, die 
geleid hebben tot het doen van een verzoek om erkenning, maar om de 
vraag of de, wellicht mede daaraan ontleende, bezwaren zijn aan te 
merken als de in de Wet gewetensbezwaarden militaire dienst bedoelde 
ernstige gewetensbezwaarden. 

Mijn standpunt ter zake is dat met betrekking tot de werving van tewerk-
stellingsplaatsen het daaromtrent gestelde in artikel 13 van de wet voorop 
moet staan. De uitkomsten van het onderzoek leveren naar mijn mening 
geen bruikbare basis op voor de werving. Ik ben van mening dat in de hui-
dige praktijk, waarbij de kandidaat in een persoonlijk gesprek zijn wensen 
kenbaar kan maken, op alleszins bevredigende wijze rekening wordt 
gehouden met de verlangens die de erkende gewetensbezwaarde ten 
aanzien van zijn tewerkstelling koestert. De wensen kunnen zeer praktisch 
gericht zijn, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling in de omgeving van de eigen 
woonplaats, werkzaamheden, die aansluiten op de genoten vooropleiding 
of op het uitgeoefende beroep. Anderszins blijken er voorkeuren te bestaan 
voor een tewerkstellingsplaats in een bepaalde sector (welzijn, onderwijs, 
gezondheidszorg). Met deze wensen wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden en in het merendeel der gevallen kan aan de naar voren gebrachte 
verlangens in belangrijke mate tegemoet worden gekomen. Ik ben dan ook 
van mening dat de resultaten van een «motievenonderzoek» voor de 
tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden geen relevante informatie 
opleveren en acht derhalve een voorziening van dit proefonderzoek niet 
zinvol. 

Met deze informatie vertrouw ik voldoende te zijn ingegaan op de door 
uw commissie gestelde vragen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 
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