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Refertes:  
a. Nota Persco nr POB/04/20421 d.d. 23 juni 2004. Onderwerp; Duur periode oproepen 

reservisten in werkelijk dienst. 
b. Functieboek Natresbataljons. Uitgave Dir P&O/Org nr 2011026539 d.d. 24 nov 2011. 
c. Bijvoegsel 5 bij Bijlage B bij Opplan CLAS. 
 
 
1. Algemeen 

a. Deze aanwijzing beschrijft de uitgangspunten, richtlijnen en het proces dat kan leiden 
tot het overschrijden van het toegestane maximum aantal opkomstdagen voor 
reservisten. 

b. In referte a. is aangegeven dat 90 dagen het maximale aantal is dat een reservist mag 
worden opgeroepen in werkelijk dienst.  

c. Aangezien de betaling en rapportages momenteel geschieden en bijgehouden 
worden in uren, wordt nu 720 uur gehanteerd, in plaats van 90 dagen. 

d. De in referte a. aangegeven uitzonderingssituatie in het geval van een uitzending van 
de reservist blijft onverminderd van kracht. 

e. Tevens is de oproep in het kader van backfill als uitzondering aangemerkt. 
 
2. Uitgangspunten 

a. Oproepen van reservisten geschiedt in het belang van de organisatie. 
b. Oproepen van reservisten geschiedt op verzoek van de organisatie. 
c. Oproepen van reservisten geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
d. Functie gerelateerde oproepen van reservisten zullen planmatig altijd onder 720 uren 

blijven. 
e. Oproepen van reservisten voor andere taken dan in zijn of haar functiebeschrijving 

voorkomen, bijvoorbeeld voor frontfill/backfill of langdurige projecten, worden 
contractueel vastgelegd na een arbeidsvoorwaardengesprek. 

f. De medewerkers van de Sectie P- Beheer van de Afdeling 
Reservistenaangelegenheden (ARA) zijn in staat om commandanten te voorzien van 
een overzicht van het aantal uren dat een reservist is opgekomen. 

g. Hoofd ARA is namens Dir P&O bevoegd om te besluiten of 720 uren opkomst 
overschreden mogen worden. 
 

3. Richtlijnen 
a. Voor elke reservistenfunctie bestaat een functiebeschrijving waarin het (gemiddeld) 

aantal uren dat wordt ingeschat om de functie te vervullen is opgenomen. 
b. Daar waar dit bovenstaande, bijvoorbeeld door poolvorming, niet mogelijk is in de 

functiebeschrijving, wordt een planmatig aantal uren per functie en/of rang 
aangegeven in de bijlage B, bijvoegsel 5 bij het Opplan CLAS. 

c. De uren die in bovengenoemde documenten staan verwoord zullen nooit de 720 uren 
per jaar overschrijden. 

d. Commandanten streven ernaar om extra werkzaamheden zodanig te organiseren dat 
de last evenredig over het aantal beschikbare reservisten wordt verdeeld. 

e. Indien het vooruitzicht is dat een reservist meer dan 720 uren op zal komen, wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de takenlast te verlichten. 
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4. Proces bij (dreigend) overschrijden 

a. Indien een situatie ontstaat waarin het noodzakelijk is dat een reservist meer dan 720 
uur zal opkomen wordt door de commandant (Bataljonscommandant, Hoofd Natops, 
C-OG CLAS, Hfd Korpsbureau Natres, C-LO/S organisatie, Sectiehoofd Staf OOCL) 
minimaal een maand voordat de overschrijding plaats zal vinden een mail gestuurd 
aan Hoofd ARA met het verzoek voor toestemming om het maximale aantal uren dat 
jaar te overschrijden. 

b. In het verzoek dient tenminste te worden aangegeven: 
(1) De operationele noodzaak 
(2) De redenen van overschrijden (waarom leiden andere maatregelen niet tot het 

gewenste resultaat) 
(3) Het aantal uren dat noodzakelijk wordt geacht (de som van het uren in de 

functiebeschrijving en de extra werkzaamheden) 
c. Hoofd ARA zal na het nemen van een besluit de betreffende commandant en hoofd 

Sectie P- Beheer van ARA per mail op de hoogte stellen van zijn besluit. Indien hij 
niet instemt zal hij tevens de redenen aangeven. Indien hij wel instemt zal hij tevens 
het maximale aantal uren aangeven. 

d. Commandanten lichten zelf de betrokken reservist in. 
e. Commandanten nemen maatregelen om deze uitzondering niet in herhaling te laten 

vallen. 


