
Werkgevers verheugd over vermindering regeldruk

Normalisatie rechtspositie en mogelijk één cao
Als de Eerste Kamer de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren goedkeurt, en daar ziet 
het naar uit, heeft dit voor veel ambtenaren grote gevolgen. Zij moeten een arbeidsover-
eenkomst afsluiten met de werkgever. Het huidige eenzijdige aanstellingsbesluit vervalt 
en daarmee ook de in het bestuursrecht geregelde bezwaar- en beroepsprocedures. VNG, 
IPO, UvW en het Rijk werken nauw samen om deze majeure operatie, waarbij letterlijk 
honderden wetten veranderen, gestalte te geven.

Uitgangspunt van de nieuwe wet-
geving is dat de arbeidsverhou-

dingen bij de overheid gelijk zijn aan die 
in het bedrijfsleven. De Ambtenarenwet 
blijft wel gehandhaafd, maar die regelt 
straks alleen nog de onderdelen van de 
ambtelijke status die nauw verbonden 
zijn met het bijzondere karakter van het 
werken bij de overheid. De ambtelijke 
status en rechtspositie worden ontkop-
peld, maar medewerkers blijven wel amb-
tenaar. Ambtenaren in dienst van defen-
sie, politie en de rechterlijke macht 
worden van de wet uitgezonderd. 

Kosten
Uit eerder onderzoek blijkt dat de kosten 
voor de operatie tussen de vijftig en 250 
miljoen euro liggen. Voor de VNG nog 
een punt van aandacht. De wet zal twee-
enhalf jaar na goedkeuring door de Eerste 
Kamer in werking treden.

De werkgeversorganisaties van de VNG, 
het IPO en de UvW en het Rijk zijn bezig 
met een gezamenlijk plan van aanpak 
rond de implementatie van de normalise-
ring. BZK biedt hierbij ondersteuning. 
Elke sector neemt een bepaalde taak voor 
haar rekening. De VNG spant zich in voor 
opleidingen en arbeidsverhoudingen. 
Medewerkers van personeelszaken en 
arbeidsjuristen met een gedegen achter-
grond in het ambtenarenrecht bij ge-
meenten moeten bij- of omgeschoold 
worden in het privaatrecht. De VNG ziet 
het als haar verantwoordelijkheid om 
werkgevers te ondersteunen bij het oplei-
den en bijscholen, zodat al die medewer-
kers op de werkvloer straks gereed zijn en 
voldoende deskundigheid in huis hebben 
om hun werk te doen. De drie decentrale 
overheden onderzoeken ook of zij tegelijk 
met of na de normaliseringoperatie tot 
één cao kunnen komen (zie kader).

Recht van spreken
De VNG steunt de normalisatie van de 
ambtelijke rechtspositie al lang. Het leidt 
tot minder gejuridiseerde arbeidsverhou-
dingen. Geschillen op de werkvloer kun-
nen makkelijker worden opgelost. Mede-
werkers hoeven ook niet meer vroegtijdig 
bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld 
reorganisatiebesluiten om in een later 
stadium ‘recht van spreken’ te hebben, als 
blijkt dat de reorganisatie hun positie 
raakt. Daarnaast zorgt het voor een zekere 
ontschotting van de arbeidsmarkt, waar-
door de arbeidsmobiliteit zal toenemen. 
Het gaat daarbij volgens Paul du Bois  
van het College voor Arbeidszaken (CvA) 
niet alleen om uitwisseling van mede-
werkers tussen de verschillende over-
heidssectoren, maar ook met de markt. 
De normalisatie biedt gemeenten tevens 
een betere uitgangspositie op de arbeids-
markt.

marten muskee

Eén cao voor de  
decentrale overheden
De drie decentrale overheden hebben het 
CAOP, het kennis- en dienstencentrum op 
het gebied van arbeidszaken in het publieke 
domein, twee jaar geleden gevraagd een 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
om tot een gezamenlijke cao te komen. Alle 
betrokken partijen geven aan op lange 
termijn voordelen te zien in één gemeen-
schappelijke cao. 

Sietske Pijpstra van het CvA zegt dat alle 
werkgeversdelegaties gezamenlijk in ja-

nuari 2015 om de tafel gaan om te kijken of 
de normaliseringsoperatie de motor kan 
zijn om tot die ene cao te komen. Dat zou 
tot nog meer arbeidsmarktmobiliteit leiden. 
‘Het is de wens van alle drie besturen  
om de mobiliteit tussen de sectoren te 
stimuleren door de zelfde arbeidsvoor-
waarden.’ 
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Normalisatie rechtspositie en mogelijk één cao

Het IPO is de grootste pleitbezorger van de 
ene cao. Richard van der Mast, projectleider  
werkgeverszaken, verwijst naar de haal-
baarheidsstudie van het CAOP naar ver-
sterkte samenwerking tussen de drie sec-
toren. Uit dat rapport blijkt dat de 
samenwerking nog veel sterker kan door 
naast één cao ook tot één A+O fonds en 

één werkgeversorganisatie te komen. ‘De 
besturen van de koepels besloten naar 
aanleiding van het rapport het traject tot 
één cao in gang te zetten. Daarna volgde 
echter een periode van moeizame cao-
onderhandelingen en kwam het plan op een 
laag pitje te staan. Daarnaast moest elke 
organisatie nadenken over de eigen werk-

geversvisie voor de toekomst. Bij VNG en 
IPO heette dat de cao van de toekomst. 
Iedereen moest een eindplaatje maken. Nu 
heeft de VNG net een cao afgesloten en 
staat het IPO aan de vooravond daarvan. De 
UvW is bezig met onderhandelingen. Het is 
belangrijk om nu tot een visie te komen op 
één cao voor decentrale overheden.’
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met die van werknemers in de marktsector. 
‘De normalisering betekent in feite dat het 
private arbeidsrecht, geregeld in het Bur-
gerlijk Wetboek, van toepassing wordt op 
ambtenaren. Dat is nu nog via de Alge-
mene wet bestuursrecht geregeld.’  
 

Als de Eerste Kamer de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren aanneemt, krij-
gen ambtenaren straks geen eenzijdige 
aanstelling (beschikking) meer, maar teke-
nen zij een tweezijdige arbeidsovereen-
komst. De rechtspositieregeling wordt een 
cao. ‘Dat wat de ambtenaar tot ambtenaar 

Het publieke recht waarin de ambtelijke 
rechtspositie is geregeld, heeft een zeer 
juridische werking op de arbeidsverhou-
dingen. In het private arbeidsrecht kan 
alles, tenzij het verboden is. Dat geeft veel 
ruimte en vrijheid aan partijen. In het 
bestuursrecht (in dit geval de rechtsposi-
tieregeling) is het zo dat er in beginsel 
niets kan, tenzij er een wettelijke grond-
slag is om het te doen. Dat maakt dat de 
relatie tussen overheidswerkgever en amb-
tenaar doordesemd is met een juridisch 
karakter. Een ambtenaar kan overal zijn 
zienswijze op geven of bezwaar tegen 
maken, zelfs tegen een promotie. 

Du Bois: ‘Het bestuursrecht is een bescher-
mingsrecht voor burgers tegen een opper-
machtige overheid, waarin de verweermid-
delen en rechten van partijen staan. 
Daarmee moet je niet ook de arbeidsver-
houdingen willen reguleren. Dat kan beter 
op een contractuele basis via het private 
arbeidsrecht.’
De materiële rechtspositie van de ambte-
naar wordt in overeenstemming gebracht 

maakt, blijft in de Ambtenarenwet staan. 
Dat hoort niet thuis in het overleg met 
cao-partijen. Aan de onderhandelingstafel 
gaat het over arbeidsvoorwaarden. De 
ambtelijke status is een zaak van de wetge-
ver.’

Verhouding
De arbeidsvoorwaarden veranderen niet 
door de normalisatie; wel de regels die de 
onderlinge verhouding tussen de indivi-
duele werknemer en individuele werkge-
ver regelen. Ook de verhouding tussen 
bonden en werkgeversverenigingen rond 
de arbeidsvoorwaarden zal veranderen. Op 
het gebied van het collectieve arbeidsrecht 
heeft het wetsvoorstel ook de nodige ge-
volgen. Voor de totstandkoming van een 
wijziging in de arbeidsvoorwaarden gel-
den nu een overeenstemmingsvereiste en 
meerderheidsvereiste. In de Ambtenaren-
wet is voorgeschreven dat de overheid 
voorschriften moet opstellen over zaken 
als salaris, ontslag, vakantie, pensioen, 
werktijden en medezeggenschap. In het 
overlegprotocol met de bonden is nu gere-

Waterschappen kennen 
modernste cao

De UvW wil naar moderne arbeidsverhou-
dingen om aantrekkelijk werkgeverschap 
beter vorm te geven. Dat helpt op de 
lange termijn om de taken te realiseren. 
De UvW heeft in de samenwerking met de 
andere overheden het onderzoek naar 
het afsluiten van een ‘echte’ cao op zich 
genomen. Tot nu toe werden eigenlijk 
geen cao’s, maar rechtspositieregelingen 
afgesloten. 

Burgerlijk Wetboek
Ingrid Blom, senior beleidsadviseur ar-
beidsvoorwaarden: ‘De manier waarop de 
relatie tussen werkgever en werknemer is 
geregeld, past beter in het Burgerlijk 
Wetboek dan bij een rechtspositierege-
ling. In het privaatrecht komen twee par-
tijen iets overeen. Op zowel individueel 

niveau als op dat van de OR en bonden 
worden straks wilsovereenkomsten ge-
sloten waar nu de ene partij de andere 
iets oplegt. De partij die iets krijgt opge-
legd, moet vervolgens beschermd wor-
den en de mogelijkheid krijgen zich te 
verweren tegen de oplegger. Dat is ach-
terhaald, de tijd van de oproep tot dienst-
plicht ligt ver achter ons.’ 

Keuzebudget
De UvW kent de modernste cao van de 
decentrale overheden. Wie bij de water-
schappen in dienst komt, krijgt een sala-
ris, vier weken verlof en een keuzebudget 
(ruim twintig procent van het salaris). Er 
bestaat geen vakantietoeslag, eindejaars-
uitkering of betaald ouderschapsverlof. 
De werknemer maakt met het keuzebud-
get zijn eigen keuzes door bijvoorbeeld 
verlof te kopen om voor de kinderen te 
zorgen of voor mantelzorg. Hij kan het 
budget ook laten uitbetalen. Hiermee zijn 

de arbeidsvoorwaarden in één keer heel 
transparant. 
Blom: ‘Als je de overstap naar een ge-
meente wilt maken, moet je aan het reke-
nen, want gemeenten kennen nog wel de 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 
Daarnaast heeft betaald ouderschapsver-
lof alleen waarde als je kinderen hebt, 
maar niet voor iemand die verlof nodig 
heeft als mantelzorger. De waarde van 
secundaire arbeidsvoorwaarden is dus 
vaak moeilijk vast te stellen. Door het 
keuzebudget is bij ons in één oogopslag 
te zien wat het salaris en betaald secun-
dair is. Dat zijn de zaken die je vergelijkt 
als je naar een andere werkgever gaat. De 
VNG wil dat keuzebudget per 2016 ook 
invoeren en zet daarmee in mijn ogen een 
grote stap.’ De UvW ondersteunt de VNG 
hierbij. Ook op dit onderwerp vindt inten-
sieve samenwerking plaats tussen de 
koepels en wordt gebruik gemaakt van 
elkaars kennis.

Een ambtenaar kan 
overal bezwaar  

tegen maken, zelfs  
tegen een promotie
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Advertentie

Art. 72A van de WW geeft aan dat overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn voor de betaling van de 
WW en re-integratie van ex-medewerkers.

Kijk voor meer informatie op www.jennix.nl of neem vrijblijvend contact op via 038 426 8 551 of 
info@jennix.nl

Versterk uw re-integratie inspanningen en beperk uw 
(langdurige) betalingsverplichtingen. 
Gebruik de WW Monitor ERD van Jennix Talent Management.

Monitoring WW voor werkgevers in de sector overheid en onderwijs

Monitoring ERD is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nr. 1560406.

geld dat er alleen veranderingen aange-
bracht kunnen worden in die afspraken 
met een meerderheid van de bonden.
‘Zowel centraal als decentraal zijn meest-
al drie bonden toegelaten tot het overleg 
en dat maakt het soms heel moeilijk om 
tot overeenstemming te komen’, vervolgt 
Du Bois. ‘De bonden kunnen vaak mak-
kelijk achterover leunen in de weten-
schap dat werkgevers met een meerder-
heid tot overeenstemming moeten 
komen alvorens tot een verandering van 
de afspraken te kunnen komen. In de 
nieuwe situatie wordt het theoretisch 
mogelijk om met één vakbond een cao af 
te sluiten. Dat is zeker niet de intentie 
van de werkgevers. In de toekomst zijn 
sociale partners vrij in hun keuze met 
wie en waarover zij contracteren.’ 

Vermindering regeldruk
Volgens de VNG zien de leden het als een 
belangrijk voordeel dat partijen straks op 
een normalere manier met elkaar kun-
nen omgaan als ze een keer een geschil 
hebben. Die vermindering van regeldruk 
wordt als een groot plezier ervaren. Ge-
meenten hoeven geen rechtspositierege-
ling meer vast te stellen en zich aan de 
onderhandelingstafel niet meer bezig te 
houden met een groot aantal onderwer-
pen die al in het Burgerlijk Wetboek zijn 
geregeld. 
Sietske Pijpstra, secretaris van het College 

voor Arbeidszaken en hoofd Werkgeverza-
ken van de VNG, wijst er op dat op lokaal 
niveau het een en ander verandert. Het 
Georganiseerd Overleg (GO) tussen de 
bonden en gemeenten verdwijnt in z’n 
huidige vorm. Voor zover op lokaal niveau 
nog over arbeidsvoorwaarden wordt ge-
sproken, is de OR straks de gesprekspart-
ner. 

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie is de Wet cao van 
toepassing. Als partijen een arbeidsvoor-
waardenakkoord goedkeuren, dan werkt 
dat rechtsreeks door in de individuele 
arbeidsovereenkomst van de ambtenaar. 
Het gemeentebestuur hoeft ook niet lan-
ger de rechtspositieregeling vast te  
stellen. 
‘Dat verstevigt ook de positie van de ver-
eniging, want alles wat je dan besluit werkt 
rechtsreeks door bij de leden’, aldus Pijp-
stra. ‘De drie werkgeversorganisaties van 
IPO,VNG en UvW en het Rijk zoeken voor 
de implementatie van deze wet zo veel mo-
gelijk de samenwerking. Er komt een 
voorlichtings- en opleidingsprogramma 
en er wordt een speciale website ingericht 
waar iedereen actuele informatie kan krij-
gen. Wij merken nu de normalisering een 
beetje dichterbij komt dat men wat onrus-
tiger wordt. Het gaat nu echt gebeuren en 
de leden kijken naar hun koepel. De VNG 
neemt iedereen mee in dit proces.’

IPO wil meer  
arbeidsmobiliteit

Het IPO wil graag naar andere 
arbeidsverhoudingen tussen amb-
tenaar en werkgever en daar biedt 
het wetsvoorstel alle kansen toe. 
Positief is dat mensen straks door 
de normalisatie sneller kunnen 
doorstromen naar andere secto-
ren van de overheid en naar het 
bedrijfsleven. 

Richard van der Mast, projectlei-
der werkgeverszaken bij het IPO: 
‘Medewerkers zitten nu vaak lang 
in één functie en hopen op een 
andere plek binnen de provincie. 
Alleen die plekken zijn er niet 
altijd. De verschillen in rechtsposi-
tie, en de zekerheid die men heeft 
als men niet beweegt, voorkomen 
dat mensen mobiel worden en 
daarmee zit de organisatie "vast".’

IPO neemt in de samenwerking 
met de andere overheden de  
implementatie van de Wet werk  
en zekerheid voor haar rekening. 
Die wet is straks rechtstreeks van 
toepassing op de ambtenaar-
nieuwe-stijl.
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