De Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren
Inleiding
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra)
brengt een verandering in de rechtspositie van zittende ambtenaren.
Na de beoogde inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020,
komt de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk overeen
met die van werknemers uit het bedrijfsleven. De Wnra vervangt
de huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de
Ambtenarenwet 2017. De Wnra bevat ook wijzigingen van andere
wetten die hiermee samenhangen (bijvoorbeeld de Politiewet 2012
of de Militaire Ambtenarenwet 1931).

Belangrijkste wijzigingen
1

Krijgt iedere ambtenaar een nieuwe rechtspositie?

Nee. Het begrip ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 wordt: “degene die krachtens een
arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is” 1.
In de wet is omschreven welke werkgevers als overheidswerkgevers worden aangemerkt. Enkele groepen
ambtenaren vallen juist niet onder de nieuwe Ambtenarenwet 2017. Zij vormen de uitzondering en
houden hun huidige (rechts)positie. Dit zijn onder andere medewerkers van de overheidssectoren politie
en defensie, rechters en officieren van justitie, politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters
en wethouders, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

2

Tweezijdige arbeidsovereenkomst

Met ingang van de nieuwe Ambtenarenwet 2017 wordt de (eenzijdige) aanstelling van ambtenaren
automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst 2. Dat betekent niet dat er een nieuw
contract is gesloten. De overheidswerkgever kan er wel voor kiezen om een nieuwe arbeidsovereenkomst
met de ambtenaar af te sluiten, bijvoorbeeld voor het maken van nieuwe afspraken (of zogenoemde
bedingen). Vanaf 1 januari 2020 wordt met komende ambtenaren een arbeidsovereenkomst gesloten.
Dat verandert een aantal zaken. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten
(titel 10 van boek 7) worden van toepassing.

3

Rechtsbescherming bij ontslag

Geen bezwaar- en beroepsprocedures bij de eigen werkgever meer 3. Overheidswerkgevers en
ambtenaren moeten het doen met het private ontslagstelsel. De ontslagroute is afhankelijk van de reden
van ontslag:
Bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of langdurige arbeidsongeschiktheid? De werkgever
moet toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst aan het UWV vragen.
In alle andere gevallen moet de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst
te ontbinden. De ontslaggronden staan in de wet.
Voor beide routes geldt dat het ontslag geen verband mag houden met een opzegverbod (bijvoorbeeld
wegens ziekte) en geldt dat de werkgever moet voldoen aan de herplaatsingsverplichtingen tegenover de
werknemer.
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Transitievergoeding

De ambtenaar krijgt recht op een transitievergoeding, net als
gewone werknemers. De transitievergoeding is maximaal € 81.000
of maximaal eenmaal een bruto jaarsalaris.
Van belang om te weten is dat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans
ook op 1 januari 2020 in werking treedt (althans beoogd) en daarbij
verandering brengt in het tijdstip waarop een werkgever verplicht is
een transitievergoeding te betalen. Dat wordt per 1 januari 2020 al
vanaf de eerste werkdag bij ontslag, ook tijdens de proeftijd. Wellicht
is het voor een overheidswerkgever voordeliger om een ambtenaar
nog onder het oude (ontslag)recht te ontslaan.
Op 25 april 2019 is de aanpassingswet Wnra ook door de Eerste
Kamer aangenomen. Het is nu duidelijk dat eerdere aanstellingen
van ambtenaren bij de berekening van de transitievergoeding
meetellen. 4

5

Bovenwettelijke uitkeringen (wachtgeld)

De bovenwettelijke uitkeringsregeling zorgt bij ontslag voor een aanvulling op de normale WW-uitkering.
Daarnaast kan de regeling zelfs een aansluitende uitkering na afloop van de reguliere WW-uitkering
inhouden. Per sector (bijv. Rijk of Gemeentes) gelden verschillende bovenwettelijke uitkeringsregelingen.
Het recht op bovenwettelijke uitkeringen is, net zoals bijvoorbeeld het salaris, een materiële
arbeidsvoorwaarde. De Wnra regelt de materiële arbeidsvoorwaarden niet. Als op 1 januari 2020 de
aanstellingen worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten blijven de materiele arbeidsvoorwaarden op
grond van artikel 14 Ambtenarenwet 2017 intact. En dus ook het recht op bovenwettelijke uitkeringen.
De inhoud van de materiële arbeidsvoorwaarden worden ingevolge de Wnra voortaan bij cao afgesloten.
In het overleg van werkgevers en vakbonden worden de arbeidsvoorwaarden besproken en vastgesteld.
Als zij bij de onderhandelingen over nieuwe cao’s kiezen voor wijzigingen, is dat aan hen en niet meer
aan de wetgever. In de nieuwe cao’s kan het recht op bovenwettelijke uitkeringen dus komen te
vervallen of wijzigen wanneer sociale partners dat overeenkomen 5. Zolang dit nog niet geregeld is, kan
een ambtenaar bij ontslag zowel recht op een transitievergoeding hebben als op een bovenwettelijke
uitkering 6.
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Cao-recht

De rechtspositieregelingen of arbeidsvoorwaardenakkoorden (bijv. ARAR, CAR-UWO) moeten worden
vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Wat betekent dat precies?
Het cao-recht kent het beginsel van contractsvrijheid. Dat betekent dat sociale partners bij de
overheid – binnen de gestelde kaders - vrij zijn in hun keuze waarover en met wie zij een cao sluiten.
Het overeenstemmings- of meerderheidsvereiste uit het huidige ambtenarenrecht komt te vervallen.
Dit vereiste houdt in dat een akkoord met een meerderheid van de vakbonden moet worden gesloten
om een regeling met arbeidsvoorwaardelijke rechten of verplichtingen voor individuele ambtenaren in
te kunnen voeren. In plaats daarvan geldt het cao-recht.
Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent een aantal gradaties waarin van de bepalingen uit het BW al dan
niet mag worden afgeweken bij cao:
Dwingend recht: geen afwijking mogelijk;
Semidwingend recht: afwijking bij schriftelijke overeenkomst mogelijk;
Driekwartdwingend recht: bij cao mag worden afgeweken;
Regelend recht: bepalingen uit BW gelden alleen als er niets tussen partijen is afgesproken.
Is er nog geen cao afgesloten? Dan blijft de eerdere geldende rechtspositieregeling van kracht, voor zover
niet in strijd met de wet 7. De ontslagregels uit de avv’s kunnen bijvoorbeeld in strijd met de wet zijn.
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Verplichtingen van de ambtenaar

De huidige ambtenaar behoudt dus zijn bijzondere status. Dit betekent ook dat de ambtenaar onder
andere:
verplicht is om de eed of belofte af te leggen 8;
verplicht is tot geheimhouding van informatie die hij in het kader van zijn functie heeft verkregen, voor
zover dit uit de aard van de informatie volgt 9;
zonder toestemming van zijn werkgever geen giften van derden mag aannemen 10;
geen nevenwerkzaamheden mag verrichten als daardoor de goede vervulling van zijn functie of het
goede functioneren van de openbare dienst in gevaar komt 11;
verplicht is om mogelijk riskante nevenwerkzaamheden te melden 12.
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Ketenregeling

Er bestond onduidelijkheid over het meetellen van eerdere aanstellingen voor de berekening van de
ketenregeling. In het overgangsrecht is nu duidelijk bepaald dat voorafgaande aanstellingen meetellen
voor de ketenregeling 13. De tijdelijke aanstelling van een ambtenaar die door de Wnra automatisch
wordt omgezet in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, is geen nieuw dienstverband (van belang voor de
ketenregeling).

Conclusie
De beoogde inwerkingtreding van de Wnra is 1 januari 2020. Als
overheidswerkgever is het van belang om tijdig actie te ondernemen.
Wat kunnen de te volgen stappen zijn?
Cao opstellen met sociale partners;
Informatiebrief aan werknemers sturen over verandering van
de rechtspositie. De volgende informatie moet de werkgever
verplicht aan de ambtenaren verstrekken: naam en woonplaats
van partijen, de plaats waar de arbeid wordt verricht, de functie
van de werknemer, de datum van indiensttreding, de duur van de
overeenkomst, de aanspraak op vakantie, de duur van de in acht te
nemen opzegtermijn, het loon, de arbeidsduur, de deelname aan een
pensioenregeling, het van toepassing zijn van een cao en of er sprake
is van een uitzendovereenkomst 14.
Modellen opstellen voor arbeidsovereenkomsten voor nieuwe
werknemers en (eventueel) individuele arbeidsovereenkomsten
opstellen voor zittende werknemers.
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Artikel 1 lid 1 Ambtenarenwet 2017. Zie verder voor onbezoldigde functies artikel 1 lid 2 Ambtenarenwet 2017 (Bijv. de BABS en honoraire consul).
Artikel 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017.
In een cao kan worden vastgelegd dat er geschillenprocedures/-commissies worden ingericht waar de ambtenaren een soort recht van bezwaar krijgen. Deze
afspraken zijn afhankelijk van de sociale partners.

Artikel 14 lid 3 Ambtenarenwet 2017 en Kamerstukken II 2018/19, 35073, nr. 6 p. 15.
Kamerstukken II, 2018/19, 35073, nr. 5, p. 4.
Voor ambtenaren (werknemers) bij de Gemeente is een voorstel voor een cao gedaan. De VNG en de vakbonden hebben de intentie om ervoor te zorgen dat er
niet een stapeling ontstaat van de van-werk-naar-werk afspraak en de transitievergoeding. Een gezamenlijke werkgroep geeft hierover uiterlijk 1 maart 2019
advies. Dat advies is nog niet gepubliceerd. De regelingen over wachtgeld vervallen derhalve (nog) niet met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 17 Ambtenarenwet 2017.
Artikel 5 lid 1 sub a jo. artikel 7 Ambtenarenwet 2017.
Artikel 9 Ambtenarenwet 2017.
Artikel 4, 6 en 8 lid 1 sub e Ambtenarenwet 2017
Artikel 8 lid 1 sub a jo. lid 2 sub a Ambtenarenwet 2017.
Artikel 5 lid 1 sub b en c Ambtenarenwet 2017.

Artikel 14 lid 3 Ambtenarenwet 2017
Artikel 7:655 BW.

Meer informatie?
De Haij & Van der Wende Advocaten beschikt o.a. over modellen
voor verschillende type arbeidsovereenkomsten en kan u adviseren
bij het opstellen daarvan. Voor advies over ontslagkwesties of caorecht bent u bij ons aan het juiste adres.
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan
contact op met Hans de Haij of Dennis Oud.

www.haijwende.nl

