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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

HEEFT DE WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA)  

GEVOLGEN VOOR DE BELASTINGFUNCTIES? 

Vraag: 

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de 

huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De (eenzijdige) 

aanstelling wordt een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.  

Heeft de wijziging in de rechtspositie van ambtenaren gevolgen voor de belastingfuncties? 

 

Antwoord: 

Nee, maar het kan nodig zijn om nieuwe aanwijzings-, mandaats- en volmachtsbesluiten te nemen. 

Aanstellingen als ambtenaar of onbezoldigd ambtenaar worden van rechtswege omgezet in een 

arbeidsovereenkomst of overeenkomst. Nieuwe aanwijzingsbesluiten zijn alleen nodig als deze (te 

veel) zijn verweven met het aanstellingsbesluit.  

 

Voor nieuwe situaties wordt een arbeidsovereenkomst of, als geen arbeidsrelatie gewenst is (indien 

onbezoldigd/geen aanspraak op loon), een (dienstverlenings)overeenkomst aangegaan. Dit zijn 

privaatrechtelijke rechtshandelingen. Het college van burgemeester en wethouders neemt het 

voorbereidend besluit tot privaatrechtelijk handelen (artikel 160, eerste lid, onder d, van de 

Gemeentewet), de burgemeester vertegenwoordigt de gemeente en ondertekent de 

(arbeids)overeenkomst (artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet).1  

Het college van burgemeester en wethouders neemt het (publiekrechtelijke) aanwijzingsbesluit 

waarin hij iemand (in functie of in persoon) belast met de heffing en/of de invordering van 

gemeentelijke belastingen. Daarmee verkrijgt die persoon de bij wet toegekende (geattribueerde) 

bevoegdheden tot heffing en invordering van gemeentelijke belastingen of tot uitvoering van de Wet 

waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

NB. Als private rechtshandelingen verlegd moeten worden dan gaat dit via volmacht en niet met 

mandaat. 

 

Toelichting 

We geven in deze toelichting aan of de wijziging in de rechtspositie van de ambtenaar gevolgen 

heeft voor de uitoefening van belastingbevoegdheden. Het gaat dan vooral om de aanwijzings- en 

mandaatsbesluiten waarin aan een gemeenteambtenaar of derde bepaalde heffings- of 

invorderingsbevoegdheden worden toegekend. 

 

Wijziging rechtspositie ambtenaar 

Ambtenaren worden werknemers in de zin van het Burgerlijk Wetboek; maar blijven ook 

ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Die wet regelt in essentie: 

• de ambtelijke integriteit, zoals de verplichting om belangenverstrengeling  te voorkomen en zich 

te gedragen als ‘goed ambtenaar’; 

• de beperking van een aantal grondrechten; 

• de (omgang met) vertrouwensfuncties. 

                                                      
1 Meer informatie over contractenrecht: Van contact naar contract, VNG (2013). 

https://www.vng.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2013/20130626_van_contact_naar_contract_20130327.pdf
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Wie is ambtenaar? 

Ambtenaar is: 

- degene die op grond van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht met een 

overheidswerkgever werkzaam is; 

- degene die onbezoldigd, dat wil zeggen zonder aanspraak op loon, een bij algemene maatregel 

van bestuur (amvb) aangewezen functie uitoefent. Dit zijn onder andere de belastingfuncties 

(artikel 2, aanhef en onderdelen b en c, Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, Stb. 2019, 

346).  

 

Overheidswerkgever 

Gemeenten en openbare lichamen of bedrijfsvoeringsorganisaties als bedoeld in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen zijn overheidswerkgevers (artikel 2, aanhef en onderdelen c en h, 

Ambtenarenwet 2017). 

 

Belastingfuncties 

Wij kennen de volgende belastingfuncties: 

 

- gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (de 

heffingsambtenaar/inspecteur); 

- gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (de 

invorderingsambtenaar/ontvanger); 

- gemeenteambtenaren belast met de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen (de 

medewerkers belastingen); 

- gemeenteambtenaar die belastingdeurwaarder is. 

 

Deze functies staan in artikel 231, tweede lid, onderdelen b t/m e, van de Gemeentewet en zijn 

aangewezen in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Het college van 

burgemeester en wethouders besluit tot aanwijzing van deze ambtenaren. De Gemeentewet in 

samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 kent aan 

deze ambtenaren bepaalde bevoegdheden toe (attributie).  

Voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wijst het college van 

burgemeester en wethouders de heffingsambtenaar aan. 

Een aanwijzingsbesluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het 

aanwijzingsbesluit treedt in werking na bekendmaking.2  

 

Belastingsamenwerking 

Als gemeenten in een gemeenschappelijke regeling samenwerken en daarbij een openbaar 

lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld, zullen ambtenaren van dat 

                                                      
2 Omdat het aanwijzingsbesluit zich in beginsel richt tot de in het besluit aangewezen persoon, 
geschiedt bekendmaking aan deze persoon (artikel 3:41 Awb). Het kan wenselijk zijn dat 
belastingplichtigen op de hoogte zijn van het feit wie binnen de gemeente de heffings- of 
invorderingsbevoegde ambtenaar is. Bij aanwijzing van een functie als heffings- of 
invorderingsambtenaar kan bekendmaking als bedoeld in artikel 3:42 Awb zonder meer 
plaatsvinden; bij aanwijzing in persoon verdient het aanbeveling dit alleen te doen met instemming 
van de aangewezen persoon.  
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samenwerkingsverband zijn aangewezen als heffings- of als invorderingsambtenaar, medewerker 

belastingen of belastingdeurwaarder van de deelnemende gemeente (artikel 232, vierde lid, van de 

Gemeentewet). 

 

Bestuursorgaan of ambtenaar? 

Artikel 3, aanhef en onder a, van de Ambtenarenwet 2017 bepaalt dat met eenhoofdige 

bestuursorganen geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, mits zij niet werkzaam zijn onder de 

verantwoordelijkheid van een ander bestuursorgaan. De heffings- en invorderingsambtenaar zijn 

een (eenhoofdig) bestuursorgaan. Omdat zij werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het 

college van burgemeester en wethouders, zijn zij (straks) werkzaam op grond van een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De Ambtenarenwet 2107 ziet hen dus primair als 

ambtenaar en niet als bestuursorgaan. 

 

Geen arbeidsovereenkomst met onbezoldigde (belasting)ambtenaren 

In de uitvoeringspraktijk komt het voor dat externe personen als onbezoldigd ambtenaar zijn 

aangesteld en een van de genoemde belastingfuncties uitoefenen (uitbesteding). Met hen bestaat 

geen arbeidsrelatie. Een onbezoldigd ambtenaar heeft geen aanspraak op loon als bedoeld in 

artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Met deze externe personen, dan wel met de 

private werkgever waarmee zij een arbeidsovereenkomst hebben, gaat de gemeente een 

(dienstverlenings)overeenkomst aan, geen arbeidsovereenkomst . Voor zover zij zijn aangewezen 

in een van de genoemde belastingfuncties, zijn zij ambtenaar die onder het bereik van de 

Ambtenarenwet 2017 vallen (artikel 2, aanhef en onderdelen b en c, Uitvoeringsbesluit 

Ambtenarenwet 2017).  

 

Overgangsrecht 

Overgangsrecht voorziet erin dat bestaande aanstellingen als ambtenaar met aanspraak op 

bezoldiging van rechtswege worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.  

Bestaande aanstellingen als onbezoldigd ambtenaar worden omgezet naar een niet nader 

gespecificeerde overeenkomst, die geen arbeidsovereenkomst is.  

Bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen over het verrichten van de arbeid maken deel 

uit van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: duur van het 

dienstverband,  bezoldiging (loon) of kostenvergoedingen (indien onbezoldigd ambtenaar), 

werktijden, rooster, verlof, faciliteiten voor de uitoefening van de functie en studiefaciliteiten. Dit 

overgangsrecht staat in artikel 14, eerste en tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 zoals dit luidt 

door de Aanpassingswet Wnra, Stb. 2019, 173. 

 

Arbeidsovereenkomst en bevoegdheidstoedeling 

Er is een verschil tussen de arbeidsverhouding, krachtens arbeidsovereenkomst, en de functie 

waaraan bepaalde bevoegdheden verbonden zijn. De arbeidsovereenkomst kan niet als basis 

dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Naast de arbeidsovereenkomst 

moet er een aanwijzingsbesluit zijn. 

 

In de parlementaire stukken staat hierover de volgende informatie. 

 

“Ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na inwerkingtreding van de Wnra 

werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De 
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arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, evenwel niet tevens als grondslag 

dienen voor de uitoefening van bevoegdheden. Het is immers een tweezijdige overeenkomst die 

alleen tussen partijen kan werken. Publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een externe werking, 

die ingrijpen in het leven van derden die niet bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn 

betrokken. Daarom zal in deze gevallen naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit 

moeten worden gegeven op grond waarvan de betreffende ambtenaar de functie bekleedt waaraan 

de wet bevoegdheden attribueert, zodat hij die bevoegdheden ook daadwerkelijk kan uitoefenen. 

Voor een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of 

krachtens de wet bevoegdheden worden geattribueerd, betekent dit dat hij naast zijn 

arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie krijgt. De arbeidsovereenkomst heeft 

betrekking op zijn arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft hem de bevoegdheid de 

bevoegdheden die uit zijn functie voortvloeien uit te oefenen.”  

(Kamerstukken II 2018/19, 35073, nr. 3 (memorie van toelichting), pag. 17/18) 

 

Het verdient aanbeveling om de duur van een dergelijke aanwijzing automatisch te koppelen aan de 

duur dat de ambtenaar met de betreffende functie is belast, om verschillende rechtsgangen te 

voorkomen (tegen ontslag uit functie is burgerlijke rechter bevoegd; bij loskoppeling ook rechtsgang 

tegen intrekking aanwijzing, maar bij bestuursrechter). 

 

Voorbeeld 

De  aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie 

van [… (bijvoorbeeld gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke 

belastingen)] geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar. 

 

Gevolgen voor uitvoeringspraktijk 

 

Situatie 1 

Als de aanstelling als ambtenaar of onbezoldigd ambtenaar en de aanwijzing als heffings- of 

invorderingsambtenaar of belastingdeurwaarder nu aparte besluiten zijn, dan: 

- wordt de aanstelling met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een 

arbeidsovereenkomst of overeenkomst zonder aanspraak op loon naar Nederlands recht; 

- is geen nieuw aanwijzingsbesluit nodig en blijft het bestaande aanwijzingsbesluit de grondslag 

voor de uitoefening van de (geattribueerde) heffings- of invorderingsbevoegdheden; 

- zijn dus ook geen nieuwe mandaatsbesluiten nodig. 

In onze huidige Modelbesluiten toedeling voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden 

gaan wij uit van afzonderlijke aanstellings- en aanwijzingsbesluiten. 

 

Situatie 2 

Als de uitoefening van de heffings- of invorderingsbevoegdheden nu alleen voortvloeit uit het 

aanstellingsbesluit als ambtenaar, dan: 

- wordt die aanstelling met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een 

arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht; 

- is die arbeidsovereenkomst geen grondslag voor de uitoefening van de (geattribueerde) 

heffings- of invorderingsbevoegdheden; en 

- moet het college van burgemeester en wethouders een nieuw aanwijzingsbesluit nemen waarin 

gemeenteambtenaar X enz. wordt aangewezen als gemeenteambtenaar belast met [de heffing 
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van gemeentelijke belastingen OF de invordering van gemeentelijke belastingen OF de heffing 

of de invordering van gemeentelijke belastingen OF als belastingdeurwaarder]; 

- kan het nodig zijn dat de (opnieuw aangewezen) heffingsambtenaar nieuwe mandaatsbesluiten 

neemt.  

 

Situatie 3 

Als in het aanstellingsbesluit een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de aanstelling en 

de aanwijzing, dan: 

- wordt de aanstelling met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een 

arbeidsovereenkomst of overeenkomst zonder aanspraak op loon naar Nederlands recht; 

- is verdedigbaar dat ‘het aanwijzingsdeel’ blijft bestaan. Voor alle zekerheid  verdient het 

aanbeveling dan toch een nieuw aanwijzingsbesluit (en mandaatsbesluiten) te nemen. 

 

Situatie 4 

X is ambtenaar bij gemeente A. Hij voert enkele heffingstaken uit – het betreden van 

bedrijfsruimten, het opvragen van informatie – voor het belastingsamenwerkingsverband B van 

gemeenten (een openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie in de zin van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen). Het dagelijks bestuur van B heeft X aangesteld als onbezoldigd 

ambtenaar en X als zodanig aangewezen in de functie van ambtenaar belast met de heffing of de 

invordering van gemeentelijke belastingen van de deelnemende gemeenten (‘belastingmedewerker’ 

als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c, van de Gemeentewet). Met ingang van 1 januari 2020 

wordt: 

- X’ aanstelling bij gemeente A van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar 

Nederlands recht; 

- X` aanstelling als onbezoldigd ambtenaar bij belastingsamenwerkingsverband B van 

rechtswege omgezet in een overeenkomst (zonder aanspraak op loon); 

Afhankelijk van de vraag of de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en de functieaanwijzing 

afzonderlijk zijn vormgegeven, moet het dagelijks bestuur van het belastingsamenwerkingsverband 

B een nieuw aanwijzingsbesluit nemen (vergelijk situatie 1 en 2), dan wel verdient het aanbeveling 

dit te doen (vergelijk situatie 3) en kunnen op grond van de nieuwe aanwijzing nieuwe 

mandaatsbesluiten nodig zijn. 

 

Situatie 5 

X treedt op 1 februari 2020 in dienst bij gemeente A. Het is de bedoeling dat hij hoofd van de 

afdeling belastingen wordt. 

Het college van burgemeester en wethouders (of een daartoe gemachtigd lid van het college op 

grond van artikel 168 van de Gemeentewet) neemt het voorbereidend besluit tot het aangaan van 

een arbeidsovereenkomst. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente en ondertekent de 

arbeidsovereenkomst met X. In de arbeidsovereenkomst worden X’ werkzaamheden of functie 

genoemd, bijvoorbeeld ‘hoofd van de afdeling belastingen’.  

Het college van burgemeester en wethouders neemt een aanwijzingsbesluit waarin hij het hoofd 

van de afdeling belastingen of X in persoon aanwijst als ‘gemeenteambtenaar belast met de heffing 

van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 

Gemeentewet (‘heffingsambtenaar’). Dit aanwijzingsbesluit maakt het college bekend aan X en in 

bijv. een huis-aan-huisblad of in het gemeenteblad (bij aanwijzing in persoon met instemming). 
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Situatie 6 

De heffingsambtenaar van de gemeente A wil X BV in maart 2020 een controle hondenbelasting 

laten doen. Het college van burgemeester en wethouders (of een daartoe gemachtigd lid van het 

college op grond van artikel 168 van de Gemeentewet) neemt het voorbereidend besluit tot het 

aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de directeur van X BV. Als de burgemeester 

de heffingsambtenaar volmacht heeft gegeven om de dienstverleningsovereenkomst aan te gaan 

(artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet maakt dit mogelijk), vertegenwoordigt de 

heffingsambtenaar de gemeente en ondertekent hij of zij de dienstverleningsovereenkomst met de 

directeur van X BV. In de dienstverleningsovereenkomst staat dat de directeur en de medewerkers 

van X BV controlewerkzaamheden verrichten voor de hondenbelasting, de duur van de 

overeenkomst, de kostenvergoeding en wat nog meer wenselijk is.  

Het college van burgemeester en wethouders neemt een aanwijzingsbesluit waarin hij de directeur 

en de medewerkers van X BV aanwijst als ‘gemeenteambtenaar belast met de heffing of de 

invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van 

de Gemeentewet (‘gemeentelijk belastingambtenaar’). Daardoor vallen zij onder het bereik van de 

Ambtenarenwet 2017. Dit aanwijzingsbesluit maakt het college bekend aan hen en in bijv. een huis-

aan-huisblad of in het gemeenteblad. Vanzelfsprekend kan ook aanwijzing in persoon plaatsvinden, 

maar dan vindt bekendmaking aan anderen dan de aangewezen persoon zelf plaats met 

instemming van laatstgenoemde. 

 


