
Publieksvoorlichting Informatie Rijksoverheid antwoordt op onze vragen 

Vraag:  
Op 5 oktober is de wet op de militaire dienstplicht aangepast. Graag zou ik willen 
weten hoe de meisjes hierover worden geïnformeerd. Krijgen zij bijvoorbeeld een 
brief hierover?  
 

Antwoord:  

Bedankt voor uw e-mail, waarin u aangeeft dat op 5 oktober 2018 de wet op de 
militaire dienstplicht is aangepast en u zou graag willen weten hoe meisjes hierover 
geïnformeerd worden. 

Ik kan u het volgende hierover informeren. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden 
is opgeschort, heeft de wijziging nu geen grote gevolgen. Nederland heeft een 
beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de 
orde. Toch zijn er een aantal praktische gevolgen. Net als alle jongens van 17 jaar, 
krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. 
Mocht het zover komen dan hebben ook zij recht om bezwaar aan te tekenen. 

  

Vraag:  

Wanneer zullen de eerste 17jarige meisjes van U bericht ontvangen dat ze 

oproepbaar zijn voor militaire dienst? 

Antwoord: 

Dank u voor uw e-mail waarin u vraagt wanneer de eerste 17-jarige meisjes een 
oproep zullen ontvangen voor de militaire dienstplicht. 

Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd 
een brief over de dienstplicht. Mocht het zover komen dan hebben ook zij recht om 
bezwaar aan te tekenen. Minister Hennis meent dat de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen zwaarder weegt dan een eventuele achterstand op de 
arbeidsmarkt. Bovendien zijn vrouwen volgens haar inmiddels vrijwel even hoog 
opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, 
aldus de minister. De wet is nu nog volledig toegespitst op mannelijke personen met 
woorden zoals 'hij', 'hem' en 'broederdienst'. De wetstekst wordt hiervoor aangepast 
en spreekt bijvoorbeeld over 'de dienstplichtige' en 'broeder- én zusterdienst'. Ook de 
Wet gewetensbezwaren militaire dienst ondergaat hiervoor een wijziging. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad 
van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad 
van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

 


