
   

Factsheet

Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren 
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met het Initiatief-wetsvoorstel normali-
sering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarna 
heeft de minister van BZK in zijn brief van 20 
januari 2017 aan de Tweede Kamer het tijdpad 
geschetst voor implementatie van de Wnra,  
waarbij als invoeringsdatum wordt uitgegaan van 
1 januari 2020.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:  
• het private arbeidsrecht van toepassing wordt 

op de arbeidsverhoudingen bij overheidswerk-
gevers1; 

• de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en 
beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;  

• de speciale regels voor het arbeidsvoorwaar-
denoverleg en de doorwerking van gemaakte 
afspraken, worden vervangen door het reguliere 
cao-recht.

1 De sectoren defensie, politie en een groot deel van de 
rechterlijke macht vallen niet onder de werking van de Wnra.

1. Achtergrond normalisering
De Wnra vormt het sluitstuk van een proces dat in 
het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in 
gang is gezet. De arbeidsverhoudingen en arbeids-
voorwaarden bij de overheid worden sindsdien 
gemodelleerd naar die in de marktsector. Nieuwe 
wetgeving op het gebied van medezeggenschap, 
arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid wordt 
sindsdien waar mogelijk ook van toepassing op 
ambtenaren. 

2. Gevolgen normalisering
Aanstelling wordt arbeidsovereenkomst.
Op werkgeversniveau wordt de eenzijdige aanstel-
ling van de ambtenaar vervangen door de in het 
Burgerlijk Wetboek (BW) geregelde tweezijdige 
arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt het dienstver-
band van de ambtenaar op de zelfde leest geschoeid 
als die van de werknemer. Los van het opmaken en 
ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, 
geschiedt deze formele omzetting voor zittende 
ambtenaren ‘van rechtswege’ op het moment 
waarop de Wnra in werking treedt. 
Conform de Wet cao, werken de in een cao overeen-
gekomen arbeidsvoorwaarden rechtstreeks door in 
de individuele arbeidsovereenkomst. Een gevolg van 
deze rechtstreekse doorwerking van arbeidsvoor-
waarden is dat de huidige praktijk, waarbij afspraken 
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in een arbeidsvoorwaardenakkoord door het 
bevoegd gezag moeten worden vastgesteld in een 
lokale rechtspositieregeling, tot het verleden gaat 
behoren. 

Arbeidsgeschillen worden volgens de regels 
van het private arbeidsrecht opgelost
Het vervallen van de bestuursrechtelijke regels rond 
besluitvorming in ambtenarenzaken heeft tot gevolg 
dat de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
geregelde zienswijze-procedure en de bezwaar- en 
beroepsprocedure, komen te vervallen. Arbeidsge-
schillen worden in eerste instantie op organisatieni-
veau opgelost, binnen de kaders van nieuwe interne 
procedures die in overleg met de OR tot stand zijn 
gekomen. Als werkgever en werknemer er niet uit 
komen, kunnen zij hun geschil – afhankelijk van wat 
er in een nieuwe cao geregeld gaat worden – voor-
leggen aan een sectorale commissie en/of de 
kantonrechter. 
Het zelfde geldt voor ontslag waarvan de gronden 
worden betwist. In tegenstelling tot wat nu het geval 
is, kunnen ambtenaren in de toekomst pas worden 
ontslagen ná een preventieve ontslagtoets. Ontslag 
als gevolg van reorganisatie (boventalligheid) of 
langdurende arbeidsongeschiktheid kan alleen na 
toestemming van het UWV worden gegeven. 
Ontslag op andere gronden wordt na toetsing gerea-
liseerd door een ontbinding van de arbeidsovereen-
komst door de kantonrechter. Tegen een ontslag of 
ontbinding kan hoger beroep en beroep in cassatie 
worden ingesteld.
 
Wijziging collectief overleg over 
arbeidsvoorwaarden
Op sectorniveau heeft invoering van de Wnra tot 
gevolg dat de Wet op de collectieve arbeidsovereen-
komst (Wet cao) van toepassing wordt. Dat betekent 
dat de bestaande in overlegprotocollen geregelde 
afspraken over het arbeidsvoorwaardenoverleg 
(waaronder het ‘overeenstemmings- en meerder-
heidsvereiste’) komen te vervallen. 
Sociale partners bij de overheid, zijn in het vervolg vrij 
in de keuze waarover en met wie zij afspraken willen 
maken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. 
Op werkgeversniveau heeft invoering van de Wet 
normalisering tot gevolg dat de op grond van de 
huidige Ambtenarenwet (1929) geregelde taken en 
bevoegdheden van het lokale ‘georganiseerd 
overleg’ (GO) ten aanzien van het wijzigen van de 
arbeidsvoorwaarden, komen te vervallen. 
Binnen de grenzen van de Wet op de ondernemings-
raden (WOR) en de ruimte die cao partijen daarvoor 
geven, is de ondernemingsraad in beginsel de 
toekomstige gesprekspartner van de werkgever. 

3.   Arbeidsvoorwaarden en ambtenaarschap 
veranderen niet

De Wnra wijzigt de rechtsverhouding tussen ambte-
naar en overheidswerkgever, maar leidt niet tot 
wijziging van de in de CARUWO geregelde arbeids-
voorwaarden van ambtenaren. Daarover gaan sociale 
partners die betrokken zijn bij het cao-overleg.
Werknemers bij de overheid blijven ook na het van 
kracht worden van de Wnra ‘ambtenaar’. De Wnra 
voorziet in een geheel gewijzigde Ambtenarenwet 
(Aw); de Ambtenarenwet 2017. Daarin wordt 
bepaald wie overheidswerkgever en ambtenaar is. 
Daarnaast bevat de Aw 2017 de rechten en plichten 
van ambtenaar en werkgever; de ‘ambtelijke status’. 
Dit betreft bepalingen ten aanzien van onderwerpen 
die ook in de huidige Aw voorkomen, zoals de 
ambtseed, integriteitsbeleid, het melden van 
nevenfuncties en financiële belangen, het vervullen 
van vertrouwensfuncties en de beperking van 
bepaalde grondrechten.  

4.  Voorbereidingen op sectorniveau

De cao gemeenten
De opstellers van de Wnra zijn er vanuit gegaan dat 
overheidswerkgevers op de ingangsdatum van de 
wet (1 januari 2020) de beschikking hebben over een 
‘echte’ uit-onderhandelde cao, in de zin van de Wet 
cao. Indien dit niet het geval mocht blijken te zijn, 
voorziet de wet in overgangsrecht. In dat geval 
ontstaat er van rechtswege een cao, die bestaat uit 
de zich daartoe lenende bepalingen in de laatst 
geldende (lokale) rechtspositieregeling. 

Ter voorbereiding van het overleg dat moet leiden 
tot die nieuwe cao, zal van alle bepalingen in de 
huidige CARUWO worden nagaan of deze kunnen 
worden omgezet in een cao-bepaling. Het zelfde 
geldt voor een inventarisatie van de mogelijkheden 
en wenselijkheid, om straks ‘bij cao’ van BW-bepalin-
gen af te wijken in het kader van het zgn. ‘drie-
kwart-dwingend recht’. De nieuwe cao-bepalingen 
mogen niet leiden tot een verslechtering van de 
arbeidsvoorwaarden en ze mogen ook niet in strijd 
zijn met dwingendrechtelijke bepalingen. 

Reikwijdte van de cao
Cao-partijen zullen zich moeten gaan uitspreken over 
de werkingssfeer van de cao en een eventuele 
algemene verbindend verklaring daarvan. Dit betreft 
de vraag welke werkgevers straks door de cao-ge-
meenten zullen worden gebonden. Dat is van belang 
voor de steeds groter wordende groep organisaties 
– meestal ‘gemeenschappelijke regelingen’ – die aan 
gemeenten zijn gelieerd. De meeste daarvan zijn 



Vereniging van Nederlandse Gemeenten

   

geen lid van de VNG, maar de overgrote meerder-
heid daarvan zal naar alle waarschijnlijkheid straks 
wel de cao-gemeenten toepassen. Door een 
algemeen verbindend verklaring van een bedrijfs-
tak-cao kunnen ook deze werkgevers worden 
gebonden aan de cao. 

Sectorale voorzieningen
Partijen bij de cao-gemeenten zullen zich op enig 
moment ook moeten uitspreken over de wens om 
op sectoraal of boven-sectoraal niveau voorzienin-
gen (commissies en procedures) op het gebied van 
geschilbeslechting in het leven te roepen of te 
handhaven. Daarbij kan het gaan om advies, 
arbitrage of beslechting van geschillen rond zaken 
als ontslag, disciplinaire straffen, medezeggenschap, 
ongewenst gedrag, functiewaardering of uitleg van 
de cao. 

De VNG heeft in de planning het jaar 2018 gereser-
veerd om met de bonden een nieuwe cao tot stand 
te brengen die de CARUWO – en daarmee ook de 
lokale rechtspositieregelingen - vervangt. Vooraf-
gaand aan dit cao-overleg, zullen aan werkgeverszij-
de de leden van de VNG bij de visie- en besluitvor-
ming over dat onderwerp worden betrokken. 

5.   Ondersteuning implementatie Wnra op 
werkgeversniveau

Bij de voorbereiding van de invoering van de Wnra, 
werkt de VNG samen met de werkgeverskoepels van 
provincies en waterschappen, de sector Rijk en met 
het ministerie van BZK dat verantwoordelijk is voor 
de landelijke invoering van de Wnra.
In deze samenwerking ligt de focus op het faciliteren 
van de leden bij een correcte en tijdige implementa-
tie van de verschillende elementen van de Wnra 
binnen hun organisaties. Concreet gaat het om 
zaken als het opleiden en bijscholen van P&O-mede-
werkers en juristen, informatie voor medewerkers 
over doel en gevolgen van normalisering, het 
voorbereiden van de OR op zijn nieuwe taak en het 
vastleggen van de gewijzigde arbeidsrelatie in 
individuele arbeidsovereenkomsten. 

In maart 2017 is onder gemeenten, provincies, 
waterschappen en gelieerde organisaties een 
enquête gehouden naar hun opleidingsbehoefte 
i.v.m. de komst van de Wnra. Daaruit bleek dat deze 
van hun werkgeverskoepels verwachten, dat die zich 
inspannen om door marktpartijen – mogelijk na een 
aanbestedingsprocedure - een gedifferentieerd 
opleidingsaanbod tot stand te laten brengen met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Zodra er zicht is op óf en wanneer deze inspannin-

gen tot een concreet opleidingsaanbod zullen 
leiden, zal dit via de bekenden kanalen bekend 
worden gemaakt.
 
6.   Hoe kunnen overheidswerkgevers zich nu al 

voorbereiden?
• Vóór de inwerkingtreding van de wet normalise-

ring zullen onder meer medewerkers P&O en 
juristen die met arbeidszaken zijn belast moeten 
worden (bij)geschoold in de verschillende aspec-
ten van het private arbeidsrecht. Deze extra 
opleidingsactiviteiten zullen mogelijk een groot 
beslag leggen op de beschikbare budgetten. 
Door een vroegtijdige reservering kan worden 
voorkomen dat andere opleidingsinitiatieven 
binnen de organisatie te zeer in het gedrang 
komen. 

• Het vervallen van de bestuursrechtelijke regels 
voor de omgang met geschillen tussen werkge-
ver en werknemer, zal naar verwachting leiden 
tot een nieuwe cultuur m.b.t. de omgang met 
geschillen. In de toekomst zijn niet meer de 
regels leidend, maar de aard van het geschil en 
het soort oplossing dat wordt nagestreefd. In 
dat licht wordt geadviseerd om al in een 
vroegtijdig stadium binnen de organisatie een 
gedachtewisseling op gang te brengen over 
nieuwe afspraken en procedures die behulp-
zaam kunnen zijn bij het oplossen van geschil-
len.

• In de Wnra is geregeld dat alle Algemeen 
verbindende voorschriften (AVV’s) die zijn 
gebaseerd op de ‘oude’ Ambtenarenwet uit 
1929 vervallen. Dat is nodig omdat de daarin 
opgenomen arbeidsvoorwaarden, vanaf de 
invoeringsdatum van de Wnra zijn onderge-
bracht in een cao. Veel arbeidsvoorwaardelijke 
AVV’s van gemeenten bevatten echter naast 
arbeidsvoorwaarden ook regels en richtlijnen 
m.b.t. de toepassing daarvan. Deze laatste 
behoren tot het domein van het HR- of P&O-be-
leid van de organisatie. Daarbij kan worden 
gedacht aan het verzuimbeleid, de regels rond 
het opnemen van verlof of de wijze waarop 
medewerkers worden ingeschaald. Deze 
beleidsmatige onderdelen van de AVV’s hoeven 
niet noodzakelijkerwijs komen te vervallen en 
kunnen bijvoorbeeld worden ondergebracht in 
een personeelshandboek of – reglement. 
Hoewel de échte schifting van wat vervalt en 
wat kán blijven pas kan worden gemaakt als er 
een uit-onderhandelde cao is, kan met een 
eerste screening van de huidige regelgeving al 
wel het nodige ‘voorwerk’ worden gedaan.
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7.  Van de VNG kunt u verwachten…
Dat wij u in de komende jaren op de hoogte zullen 
houden van de ontwikkelingen rond de invoering 
van de Wnra. Leden van de VNG zullen in de loop 
van 2017 en 2018 op de gebruikelijke wijze worden 
betrokken bij de discussie en visieontwikkeling ten 
aanzien van de toekomstige cao en de (boven) 
sectorale voorzieningen. 
Verder zullen verspreid over de tijd - verschillende 
activiteiten in gang worden gezet, gericht op een 
voorspoedige implementatie. Daarbij gaat het om 
de opeenvolgende stappen om “van aanstelling tot 

arbeidsovereenkomst” te komen. 
Belangrijke onderwerpen in dat verband zijn 
voorlichting en informatie, opleiding en bijscholing, 
handreikingen en modellen voor uiteenlopende 
onderwerpen en een draaiboek met opeenvolgende 
stappen. Vooruitlopend daarop wordt in juni 2017 
een online enquête uitgezet onder de leden en 
aangesloten organisaties, waarbij het gaat om de 
vraag hoe en waarmee leden van de VNG en 
aangesloten organisaties gefaciliteerd willen worden.

1 juni 2017


