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Afkortingen. 

 
ARAR  Algemeen Rijksambtenarenreglement 
AW  Ambtenarenwet 
Awb  Algemene wet bestuursrecht 
BBA  Buitengewoon Besluit  Arbeidsverhoudingen  
BBRA  Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
(min) BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken 
BW   Burgerlijk Wetboek 
(min) BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CAO  Collectieve ArbeidsvoorwaardenOvereenkomst 
CAR/UWO Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling /Uitwerkingsovereenkomst 
CCGOA Centrale Comm. voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken  
CRvB  Centrale Raad van Beroep 
CWI  Centrum voor Werk en Inkomen 
ESH  Europees  Sociaal Handvest 
HR  Hoge Raad 
ILO  International Labour Organisation 
IBO  Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 
JAR  Jurisprudentie ArbeidsRecht 
NJ  Nederlandse Jurisprudentie 
ROP  Raad voor het OverheidsPersoneelsbeleid 
SCO  Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel 
TAR  Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 
UWV  Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 
VSO  Verbond Sectorwerkgevers Overheid 
WAO  Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering 
Wet AVV Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van 
  bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 
WOR  Wet op de OndernemingsRaden 
WvSv  Wetboek van Strafvordering 
WW  WerkloosheidsWet 
ZPW  Zelfstandige Publieke Werkgevers 
ZW  ZiekteWet 
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Voorwoord. 
 
Voor u ligt de masterscriptie die de afsluiting vormt van mijn drie jaar durende 
omscholingsproject tot arbeidsjurist, gevolgd aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, in de periode van 
september 2006 tot juli 2009.  
 
In 1987 heb ik als student Sociologie aan dezelfde faculteit het bijvak 
Arbeidsrecht gevolgd. In de jaren daarna heb ik de ontwikkelingen binnen het 
vakgebied met blijvende belangstelling gevolgd. Dit was niet echt moeilijk 
gegeven het feit dat ik in de afgelopen 25 jaar in verschillende functies werkzaam 
ben geweest in het vakgebied dat zich in die zelfde periode heeft ontwikkeld van 
‘Personeelswerk’ tot ‘Human Resources Management’. 
 
In die jaren heb ik uitsluitend gewerkt voor privaatrechtelijke organisaties in de 
zorgsector en het hoger onderwijs. Tegen die achtergrond lag het dan ook niet 
echt voor de hand dat ik mijn scriptie helemaal aan het ambtenarenrecht zou 
gaan wijden; in zekere zin was dat ook voor mijzelf een verrassing. 
Dat ik daar toch op ben uitgekomen, heeft te maken met het feit dat ik in 2008 
als senior beleidsmedewerker ben gaan werken bij het College voor Arbeidszaken, 
onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG). Het College 
voor Arbeidszaken is de werkgeverskoepel voor de Nederlandse gemeenten.  
 
Terugkijkend, beschouw ik de bestudering van de geschiedenis van het 
normaliseringsproces van de ambtelijke rechtspositie als de ‘gedroomde brug’ 
tussen mijn arbeidsverleden in het private arbeidsrecht en mijn huidige 
werkzaamheden in de ambtelijke wereld. Gezien het feit dat de strekking van 
mijn betoog is dat ook ambtenaren onder de werking van het private arbeidsrecht 
behoren te worden gebracht, gaat het niet om een échte breuk met het verleden.    
 
In de afgelopen drie jaar heb ik met groot plezier de colleges en werkgroepen in 
de Oudemanhuispoort gevolgd. Daarbij zat ik vaak temidden van studenten die in 
leeftijd niet veel ouder waren dan mijn eigen kinderen ………… ook in dat opzicht 
was het een heel verfrissende ervaring. In deze periode heb ik veel geleerd over 
de werking van het recht in het alledaagse leven; zozeer zelfs, dat ik me 
inmiddels afvraag hoe ik al die tijd het leven heb kunnen leven zonder deze 
kennis. Kortom het was in meerdere opzichten een kwaliteitsimpuls in een 
levensfase waarin veel leeftijdgenoten bezig zijn met het verwerken van hun 
midlifecrisis.   
 
Tot slot nog een misschien wat gedateerde opmerking over de scriptie zelf; deze 
is geheel geschreven in de mannelijke vorm. De lezer(es) die daar aanstoot aan 
neemt bied ik op voorhand mijn excuses aan.  
 
Paul du Bois, juli 2009
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Inleiding.  

 
De herfst van 1983, is een roerige periode in de Nederlandse sociale geschiedenis 
waarin ambtenaren als gevolg van een reeks opeenvolgende rechterlijke 
uitspraken over stakingen en acties de facto het stakingsrecht hebben verworven. 
Terugkijkend valt deze periode ongeveer samen met die waarin de toenmalige 
regering een begin maakte met het stapsgewijs omvormen van de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de overheid. Het is de bedoeling 
om deze te modelleren naar de voorwaarden en verhoudingen in de marktsector. 
Wetten die eerder alleen van toepassing waren binnen de private sector worden 
ook van toepassing op de arbeidsrelaties bij de overheid. Nieuwe wetten worden 
bij introductie meteen al van toepassing op zowel ambtenaren als werknemers.  
Het eerder centraal gevoerde overleg over de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren, wordt naar de verschillende sectoren gedecentraliseerd.  
 
Deze ontwikkeling is als het ‘normaliseringsproces’ de geschiedenis in gegaan. 
Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk 
worden aan de verhoudingen in het civiele arbeidsrecht, tenzij er zwaarwegende 
argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval dienen de voor 
ambtenaren afwijkende bepalingen te worden gehandhaafd. 
 
Toen na de afronding van de OOW-operatie1 in 2001 alleen nog het sluitstuk van 
de normalisering, de afschaffing van de ‘ambtelijke status’ over was gebleven, is 
het ‘normaliseringsproces’ vrijwel tot stilstand gekomen. Vanaf dat moment lijkt 
de aandacht vooral uit te gaan naar integriteitsvraagstukken bij de overheid.   
 
In 1997 definieert de minister van BiZa het begrip ‘ambtelijke status’ als volgt: “ 
het geheel aan formeel-wettelijke en rechtspositionele regelingen, waardoor de 
positie van de ambtenaar een andere is dan die van de werknemers in de 
marktsector.”2  
Daarbij gaat het dan niet zozeer om de arbeidsvoorwaarden zélf, maar vooral om 
de structuur, de wettelijke kaders en de rechtsbescherming waarbinnen 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden tot stand komen en worden 
gehandhaafd. In vergelijking met de rechtspositie van de werknemer onder het 
private arbeidsrecht, zijn daarin drie onderscheidende aspecten te onderkennen: 
De publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling, de publiekrechtelijke 
rechtsbescherming en de publiekrechtelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden. 
 
In het daarop volgende jaar wordt de ‘ambtelijke status’ in een advies van de 
ROP op een meer problematiserende wijze gedefinieerd als: “….de ambtelijke 
hoedanigheid, waarin in de rechtspositie tot uitdrukking komt, dat de overheid als 
bijzondere werkgever, door haar dubbelrol als bestuurder en hoeder van het 
algemeen belang én als werkgever, van degenen die tot haar in een 
arbeidsrelatie staan, in meerdere of in mindere mate dingen vergt die in een 
privaatrechtelijke arbeidsrelatie, niet of in mindere mate voorkomen.” 3 
Het is vanwege deze dubbelrol (het ‘bijzondere karakter’) van de 
overheidswerkgever, dat in Nederland de ambtenaar rechtspositioneel al zo lang 
een ‘status aparte’ heeft en deze volgens een schare trouwe aanhangers ook 
moet blijven houden. 
 
Het vertrekpunt van deze scriptie is de vraag of tegen de achtergrond van het 
gelijkheidsbeginsel, een verwijzing naar het bijzondere karakter van de 
overheidswerkgever een voldoende grond is om de ambtelijke rechtspositie te 

                                           
1 Overheidspersoneel Onder de Werknemersverzekeringen 
2 Kamerstukken II 1997/98, 25 282, nr. 8 
3 ROP, advies nummer 17, 1998. par. 3 



 9 

handhaven, waarbij het alternatief is om deze als laatste fase van een 
voortschrijdend normaliseringsproces af te schaffen.  
 
Omdat het alternatief voor de ambtelijke rechtspositie, de rechtspositie is die is 
gebaseerd op het privaatrechtelijke contractenrecht, zou het begripsmatig 
zuiverder zijn om in het vervolg te spreken over de ‘privatisering’ van de 
ambtelijke rechtspositie, zoals we bijvoorbeeld ook spreken over de ‘privatisering 
van de ziektewet’. Omdat het begrip ‘privatisering’ associaties oproept die in deze 
discussie vermoedelijk weinig productief zijn houd ik het bij het ‘afschaffen’ van 
de ambtelijke rechtspositie. 
 
In de volgende hoofdstukken onderscheid ik het begrip ‘ambtelijke rechtspositie’ 
van het begrip ‘ambtelijke status’, waarbij ik de eerste reserveer voor de feitelijke 
rechtspositionele hoedanigheid van de ambtenaar en de daarmee verbonden 
rechtsgevolgen. Het begrip ‘ambtelijke status’, heeft in het navolgende zowel 
betrekking op de psychologisch, emotionele beleving van het ambtenaar-zijn, als 
ook op de (veronderstelde) ethische gedragsregels en competenties die door 
velen met het ambtenaarschap in verband worden gebracht.  
In dit betoog staat de afschaffing van de ambtelijke rechtspositie ter discussie; in 
het kader waarvan de ambtelijke status mogelijk – door middel van gedrags- en 
beroepscodes – dient te worden versterkt.     
      
Wat zijn anno 2009 nog de belangrijkste verschillen tussen de publiekrechtelijke 
rechtspositie van de ambtenaar en de privaatrechtelijke rechtspositie van de 
werknemer? Vooropgesteld dat het gezien de soms grote onderlinge verschillen 
lastig is om in dit verband te spreken van de rechtspositie van ‘de’ ambtenaar en 
‘de’ werknemer, zijn de meest kenmerkende verschillen4:  
 
Formeel juridische kenmerken: Het publiekrechtelijke rechtskarakter van de 
ambtelijke rechtspositie versus de privaatrechtelijk geregelde rechtspositie van de 
werknemer, die tot uiting komt in:   

• de formeel eenzijdige aanstelling versus de tweezijdige 
arbeidsovereenkomst; 

• het ‘georganiseerd overleg’ over arbeidsvoorwaarden, de formeel 
eenzijdige vaststelling en het vastleggen daarvan in algemeen 
verbindende voorschriften, versus onderhandelingen op basis van 
contractvrijheid waarvan de resultaten worden vastgelegd in een CAO; 

• publiekrechtelijke versus privaatrechtelijke rechtsbescherming bij ontslag 
en arbeidsgeschillen, in het geval van ambtenaren aangevuld met een 
gesloten stelsel van ontslaggronden. 

• een publiekrechtelijke, versus een contractuele grondslag voor disciplinaire 
of tuchtmaatregelen;  

• een verschil in toepasselijkheid en werking van grondrechten; in het geval 
van ambtenaren een directe verticale werking.  

 
Materieel juridische kenmerken: De publiekrechtelijke regelingen waarin rechten 
en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd (AW, ARAR, CAR/UWO etc) versus de 
privaatrechtelijke regelingen voor werknemers (BW, CAO’s, uitvoeringsregelingen 
etc.); zoals regelingen met betrekking tot salariëring, vakantie en verlof, 
(bovenwettelijke) sociale zekerheid, discipline en ontslag. 
 
Naast deze rechtspositionele verschillen onderscheidt de positie van ambtenaren 
zich ook door een aantal sociaal functionele kenmerken die voortvloeien uit de 
(veronderstelde) ‘ambtelijke ethiek’, en die als zodanig als onderdeel van de 
ambtelijke status moeten worden beschouwd: “een bijzondere loyaliteit, een 

                                           
4 Zie o.a.: de Jong 1982,  p. 29 e.v. en Brenninkmeijer & Heerma van Voss 2003, p. 354 e.v.  
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zekere toewijding en trouw aan de overheid, eerlijkheid en integriteit, het 
vermogen geheimen te bewaren, conflicten tussen publieke en eigen belangen te 
vermijden en de openbare dienst te respecteren, onafhankelijkheid jegens 
derden, maar met respect voor rechten en belangen van individu en 
gemeenschap en met  interesse voor de publieke opinie en de opvattingen van 
belangengroeperingen, flexibiliteit,  terughoudendheid in politieke controversen, 
ontvankelijkheid voor democratische procedures, nauwkeurigheid en 
dienstbaarheid in het ambtelijk optreden, respect voor de mening van anderen.”5  
 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de ambtelijke 
rechtspositie in Nederland besproken. De eerste fase daarvan beslaat de periode 
van het ontstaan van het koninkrijk (1813) tot het inwerking treden van de 
ambtenarenwet in 1929; de periode van ‘ambtenaar 1.0’. De tweede fase 
bestrijkt de periode 1929 tot ongeveer 1980; de vooravond van een roerige 
periode in de sociale geschiedenis van Nederland, waarna de eerste stappen op 
weg naar normalisering van de ambtelijke rechtspositie worden gezet. In deze 
verhandeling hebben we vanaf 1929 te maken met de ‘ambtenaar 2.0’. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het normaliseringsproces beschreven in de periode na 1980,  
te beginnen met de decentralisatie van het arbeidsvoorwaarden overleg  en 
eindigend bij de reacties op het IBO-rapport in 2005. Aan de orde komen de vele 
rapporten en adviezen die in die periode zijn verschenen, alsmede de wijze 
waarop ministers en parlement daarmee zijn omgegaan. 
 
Hoofdstuk 3 gaat over de brief die de huidige minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) op 30 oktober 2008 aan de Tweede Kamer heeft 
geschreven, waarin zij in het voetspoor van haar voorgangers aangeeft een 
overheidsbreed afschaffen van de ambtelijke status ‘niet gewenst’ te vinden.  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste argumenten die de minister aanvoert 
tegen het licht gehouden en op hun deugdelijkheid onderzocht. Aan de orde is de 
vraag of de ambtelijke rechtspositie een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
juiste ambtelijke attitude, een toereikende ontslagbescherming en voor 
(effectieve) coördinatie van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming.    
 
In hoofdstuk 4 worden tenslotte de conclusies getrokken en wordt afgesloten met 
een korte bespreking van argumenten en overwegingen die (zouden) moeten 
leiden tot een spoedige ‘release van ambtenaar 3.0’.  

 

                                           
5 Sikkens en Jeukens in: de Jong 1982 p.  32/33; naar aanleiding waarvan De Jong opmerkt, dat het 
met  name deze veronderstelde eigenschappen van ambtenaren zijn, die er toe hebben geleid dat 
ambtenaren (zich) op voordelige voorwaarden kunnen verzekeren en leningen kunnen afsluiten.    
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Hoofdstuk 1. Ambtenaren in Nederland 1813 – 1980.  

 

§ 1.1 De periode tot de Ambtenarenwet 1929.                                         

Vanaf de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 is de 
rechtsverhouding tussen overheid en ambtenaar publiekrechtelijk van aard 
geweest. Ambtenaren worden bij beschikking in ‘openbare dienst’ aangesteld. 
Hoewel deze aanstellingsbevoegdheid niet wettelijk was geregeld, was het in de 
praktijk gedurende de eerste helft van de 19e eeuw de exclusieve ‘bevoegdheid’ 
van de Koning om ambtenaren aan te stellen en te ontslaan6. Omdat de Koning 
doorgaans milder was in zijn oordeel over de ambtenaren dan de betrokken 
minister, werd deze ‘Koninklijke  bevoegdheid’ door veel ambtenaren beschouwd 
als een vorm van ‘ontslagbescherming’.  
In de tweede helft van de negentiende eeuw neemt de daadwerkelijke 
bemoeienis van de Koning met aanstelling en ontslag van rijksambtenaren af. De 
‘Koninklijke goedkeuring’ blijft nog wel een formeel vereiste. Aanstelling en 
ontslag van gemeenteambtenaren is vanaf het ontstaan van het koninkrijk 
geregeld in ‘lokale bestuursreglementen’. Dit is een bevoegdheid van het 
gemeentebestuur, die sinds 1851 is geregeld in de gemeentewet. 

Hoewel met uitzondering van de bezoldiging, de arbeidsvoorwaarden bij de 
overheid gunstig afstaken bij die van andere maatschappelijke sectoren, was de 
formele rechtspositie van de ambtenaar - naar objectieve maatstaven gemeten - 
zwak. Voor zover er voor ambtenaren algemene regelingen bestonden leidde 
deze niet tot rechtens afdwingbare aanspraken. Deze richtlijnen mochten “slechts 
geïnterpreteerd (…) worden als richtlijnen voor de administratie”.7  Daarbij komt 
dat ambtenaren bij conflicten met hun werkgever aanvankelijk geen beroep 
konden doen op de rechter.8  

De bezoldiging van de ambtenaar bestond aanvankelijk uit zijn ‘tractement’, dat 
werd aangevuld met variabele ‘emolumenten’ waarvan de hoogte afhankelijk was 
van de geïnde legesgelden.9 Een vroege vorm van collectieve prestatiebeloning. 
Van betekenis voor de latere ontwikkeling van de rechtspositie van de ambtenaar 
is dat zijn bezoldiging tot in het begin van de 20e eeuw gebaseerd is geweest op 
de verzorgingsgedachte, of beter: ‘de theorie van de onderhoudsrente’. Deze 
komt er in essentie op neer dat het voor een goed functioneren van de openbare 
dienst noodzakelijk is dat de ambtenaar zich zonder enige terughoudendheid en 
volledig aan de publieke zaak kan wijden. Een dergelijke ‘staat van 
dienstbaarheid’ kan de ambtenaar alleen opbrengen als hij is gevrijwaard van de 
dagelijkse beslommeringen, door een bezoldiging die voldoende is voor het 
levensonderhoud van hemzelf en zijn gezin. De bezoldiging wordt daarom 
aangemerkt als een onderhoudsrente, die niet afhankelijk is van enige prestatie, 
maar uitsluitend is gegrond op de ‘toestand van dienstbaarheid’ waarin de 
ambtenaar zich ten opzichte van de overheid bevindt.   

Naast voorzien in het levensonderhoud wordt er door verschillende ‘theoretici’ 
van de onderhoudsrente op gewezen, dat de bezoldiging ook in overeenstemming 
moet zijn met de status van het ambt van de ambtenaar. Voor de overheid 
vloeide daar volgens Fokker een plicht tot een “Standesgemäsze Alimentirung” uit 
voort.“Het bedrag der bezoldiging wordt niet beheerst door vraag en aanbod, 

                                           
6 Stilzwijgend werd aangenomen dat hetgeen ten aanzien van ministers gold – benoemen en ontslaan 
“naar welgevallen” – ook gold voor de bevoegdheid van de koning t.a.v. ambtenaren. Rapport 
Staatscomm 1958 p. 33 
7 Rapport staatscomm 1958, p.13 
8 Volgens de HR zou rechtspreken in ambtenarenzaken een impliciete beoordeling van een 
bestuursdaad opleveren.  Na 1864 wordt deze opvatting enigszins gematigd; rechterlijke bemoeienis 
werd toelaatbaar geacht als voor de uitvoering van een vonnis geen bestuursdaad nodig was.   
9 Stekelenburg 1999 deel I, p. 70 
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doch wordt bepaald of beïnvloed door de sociale positie, door  de mate waarin het 
ambt een levenstaak vormt (……….), door het aanzien en de invloed welke het 
ambt verschaft.” 10 Het idee van de onderhoudsrente had tot gevolg dat het in 
Nederland altijd gebruikelijk is geweest dat ambtenaren bij afwezigheid door 
ziekte of ongeval enige tijd werden doorbetaald11. Ook het ouderdomspensioen 
moet in dit licht worden bezien; in feite ging het hier om een voortgezette 
onderhoudsrente.12  

Uit de Franse tijd (1795-1813) erfde het Koninkrijk een stelsel van sociale 
zekerheid voor ambtenaren in de vorm van een wachtgeld- en pensioenregeling. 
Zo was voorzien in een invaliditeitspensioen en een ouderdomspensioen. 
Daarnaast was er het wachtgeld dat bestond uit een uitkering ten behoeve van 
tijdelijk ambteloze ambtenaren die in afwachting waren van herplaatsing in 
overheidsdienst. Ter vergelijking: Voor werknemers in de private sector is de 
invaliditeitswet van 1919 de eerste voorziening tegen de inkomensgevolgen van 
invaliditeit en het werkloosheidsbesluit van 1917 de eerst inkomensverzekering in 
geval van werkloosheid.  

Om recruteringsproblemen te voorkomen moest de overheid in zijn 
beloningsbeleid min of meer gelijke tred houden met het bedrijfsleven. Dit heeft 
in de tweede helft van de 19e eeuw geleid tot verschillende ‘loonrondes’ bij de 
rijksoverheid. In 1913 wordt voor rijksambtenaren een systeem van periodieke 
salarisverhogingen ingevoerd. Met de invoering van de eerste 
rijksbezoldigingsregeling, het BBRA 1918, wordt met betrekking tot de hoogte 
van de bezoldiging afscheid genomen van de ‘onderhoudsgedachte’13 en wordt de 
honorering van rijksambtenaren gebaseerd op het niveau van de functie, de eisen 
die aan de vervuller van de functie worden gesteld en het salarisniveau van 
soortgelijke functies in het bedrijfsleven14. In het BBRA worden de ambten in een 
onderlinge rangordening samengebracht met bijbehorende – en elkaar deels  
overlappende – salarisschalen. Verder bevat het BBRA een systeem van 
periodieke verhogingen, verschillende onkostenvergoedingen en de mogelijkheid 
van toekenning van een persoonlijke toelage.           

Omdat de gemiddelde werkdag van een ambtenaar tot het begin van de 20e eeuw 
kort was (in 1912 bij de departementen gemiddeld 5,5 uur), kon hij daarnaast 
een of meerdere nevenfuncties vervullen. Voor de lagere ambtenaren was het 
vaak bittere noodzaak om het inkomen aan te vullen. Het regeringsbesluit van 
december 1918, om de werkweek van de ambtenaar te verhogen tot minimaal 36 
uur per week, bracht in deze situatie verandering. Zowel het systeem van de 
periodieke salarisverhoging als de verlenging van de werkweek, waren een 
belangrijke modernisering van het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid 
waardoor deze beter kon concurreren met het bedrijfsleven. Het leidde er toe dat 
ambtenaren met hun hoofdfunctie een volwaardig inkomen konden verdienen. 

Met betrekking tot de rechtspositie van de ambtenaar is het belang van de staat 
in de 19e eeuw vooral gelegen in het kunnen beschikken over kwalitatief goede 

                                           
10 E. Fokker, ‘Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging 1897’ in: Rapport staatscomm. 1958, 
p. 16 e.v.   
11 Rapport staatscomm. 1958, p. 30 
12 Rapport staatscomm. 1958, p. 23 
13 Desondanks is de  meerderheid van de staatscommissie Kranenburg ook  in 1958 nog van mening 
dat de sociale zekerheid voor ambtenaren een uitvloeisel is van de bezoldiging; die in haar ogen meer 
is dat een tegenprestatie voor geleverde arbeid. Het is de plicht van de overheid in voldoende mate in 
het onderhoud van ambtenaren te voorzien. (p.  110-111)   
14 In het BBRA 1918 worden de kosten van levensonderhoud niet geheel buiten beschouwing gelaten. 
Door een classificatie systeem werden de gemiddelde kosten van levensonderhoud - die in de 
verschillende gemeenten aanzienlijk uiteen liepen – in beeld gebracht, zodat deze in de bezoldiging 
konden worden verdisconteerd. 



 14 

dienaren, die bevrijd van de dagelijkse zorgen van het bestaan en in 
ondergeschiktheid hun werkzaamheden verrichten. Voor het overige is het ‘beleid’ 
van de staat er op gericht om jegens hen een zo groot mogelijke vrijheid van 
handelen te behouden. De ambtenaar stelt zich weliswaar vrijwillig in dienst van 
de overheid, maar daarmee houdt zijn aandeel in de bepaling van zijn 
rechtspositie ook op!  

Met name in kringen van rijksambtenaren, die onder steeds wisselende ministers 
moesten dienen, werd al vroeg aangedrongen op een wettelijke regeling van hun 
rechtspositie, waarvan het ambtenarenontslagrecht verreweg het belangrijkste 
element was. Deze wens wordt versterkt wanneer ambtenaren naar aanleiding 
van de spoorwegstaking in 1903 worden geconfronteerd met een strafrechtelijk 
gesanctioneerd stakingsverbod15. Het zal echter tot 1931 duren voordat de 
ambtelijke rechtspositie in de verschillende rechtspositieregelingen is geregeld.16  

In scherp contrast daarmee staat de rechtspositie van legerofficieren. De 
ontslagbescherming van deze groep overheidsdienaren is al sinds 1848 in de wet 
geregeld. Als reden voor dit verschil werd destijds aangevoerd dat legerofficieren 
tegen mogelijke willekeur in bescherming moeten worden genomen, omdat zij 
hun ‘leven’ in dienst stelden van het land en omdat zij buiten het leger geen 
emplooi meer zouden kunnen vinden. Later - bij de invoering van de 
ambtenarenwet in 1929 - werden soortgelijke argumenten gehanteerd voor de 
regeling van de rechtspositie van (burger)ambtenaren en met name het gesloten 
stelsel van ontslaggronden.  

In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde zich ten aanzien van aanstelling en 
ontslag van ambtenaren de gedachte dat - in navolging van de leden van de 
rechterlijke macht - een in beginsel levenslange aanstelling17 van 
burgerambtenaren in het belang van de staat was. Een belangrijk obstakel 
daarbij was echter dat zonder regeling van de rechtspositie van de ambtenaar 
aan iedere aanstelling op willekeurige gronden een einde kon worden gemaakt.   

Het belangrijkste argument voor een regeling van het ambtenaren ontslagrecht 
ontwikkelde zich echter pas in de tweede helft van de 19e eeuw, uit het inzicht 
dat het bestaan van een onafhankelijk ambtenarencorps van fundamenteel 
belang is voor een stabiele staat en onpartijdige handhaving van de rechtsorde. 
“Bachiene had reeds in 1848 verdedigd, dat o.m. de voorwaarden voor ontslag 
van ambtenaren wettelijk geregeld dienden te worden, opdat elke ambtenaar 
gevrijwaard zou zijn tegen gunst of ongunst en tegen willekeur van de zijde van 
boven hem gestelden, aldus naar waarheid inlichtingen zou kunnen geven en 
onbevooroordeeld en onbevreesd de wetten zou uitvoeren en daarvoor de 
verantwoordelijkheid zou dragen. Het is vooral dit argument van 
onafhankelijkheid, zoals het door Bachiene nauw betrokken op het staatsbelang 
naar voren werd gebracht, waarop de wenselijkheid van afzonderlijke regeling 
van het ontslag en van de overige rechtstoestand der ambtenaren sindsdien werd 
gegrond.”18        

Het idee van het ambtenarencorps als constante factor in het openbaar bestuur, 
werd ook omarmd door de staatscommissie Dresselhuys. Deze staatscommissie, 
in 1917 ingesteld “ter voorbereiding van algemene wettelijke regelen betreffende 
de rechtstoestand van ambtenaren” achtte het “….een ernstig 
gemeenschapsbelang dat er een zelfstandig en zoveel mogelijk onafhankelijk 

                                           
15 In contrast daarmee; na de afschaffing van het coalitieverbod in 1872, was de werkstaking in het 
bedrijfsleven een maatschappelijk geaccepteerd strijdmiddel geworden 
16 ingevolge artikel 125 AW. 
17 in de zin van ‘lifetime employment’ en niet  te verwarren met ‘aanstelling voor het leven’. 
18 rapport staatscomm. 1958, p. 35 



 15 

overheidspersoneel bestaat, omdat van dit personeel de handhaving der 
rechtsorde afhankelijk is.” 19  

Op grond van datzelfde gemeenschapsbelang diende ongeschikte ambtenaren 
echter ook – zonder al te veel problemen - ontslagen te kunnen worden. Om deze 
redenen moest het ontslag van ambtenaren met bijzondere waarborgen tegen 
onrecht en willekeur worden omringd. Mede vanwege deze eisen van het 
gemeenschapsbelang,  beschouwde de staatscommissie het ambtenaren-
ontslagrecht als het belangrijkste onderdeel van zijn opdracht.   

Een ontwerp ambtenarenwet, waarin ook al voorstellen worden gedaan voor een 
georganiseerd arbeidsvoorwaardenoverleg, wordt in 1919 door de 
staatscommissie  gepresenteerd. Het wordt door de regering overgenomen, maar 
vanwege de centralistische opzet is het nooit door de Tweede Kamer in 
behandeling genomen20. Na goedkeuring van een herzien wetsontwerp – 10 jaar  
later - wordt uiteindelijk in 1929 ‘de’ Ambtenarenwet (AW) van kracht. Vanaf dat 
moment worden ook de voormalige ‘overheidswerklieden’ - voor zover niet op 
basis van een arbeidsovereenkomst aangesteld – tot het ambtenarencorps 
gerekend en is ook op hen de AW van toepassing. De AW 1929 en de daarop 
gebaseerde rechtspositieregelingen vormen sindsdien de basis van het 
ambtenarenrecht in Nederland. Voor het eerst is er een wettelijke regeling op 
basis waarvan de rechtspositie van alle ambtenaren is geregeld.   
 
 
§ 1.2  De periode tussen 1929 en 1980.                                                    
Door zijn opzet voorzag de AW nauwelijks in materieel ambtenarenrecht, maar  
vooral in ambtenaren procesrecht. Het tot stand brengen van materiele 
regelingen voor ambtenaren wordt in art. 125 AW opgedragen aan de 
verschillende overheden. De rechtspositieregeling voor rijksambtenaren (het 
Algemene RijksAmbtenarenReglement ARAR) wordt in 1931 van kracht. Behalve 
rechtspositionele aanspraken voorziet het ARAR onder ‘overige rechten en 
verplichtingen’ ook in gedragsvoorschriften voor de ambtenaar. Zo verplicht het 
ARAR de ambtenaar ondermeer tot een ‘ijverige en nauwgezette vervulling van 
zijn ambt’ en het afleggen van een ambtseed of –belofte. De eerste 
rechtspositieregeling voor gemeenteambtenaren wordt in 1934 ter goedkeuring 
aan de kroon voorgelegd in de vorm van de ‘Gemeenschappelijke regeling 
betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden’21.        
 
De invoering van de AW 1929 en de daarop gebaseerde rechtspositieregelingen is  
een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het ambtenarenrecht. Voor het 
eerst in de geschiedenis is sprake van een collectief ambtenarenrecht dat met  
name wordt gekenmerkt door de eenzijdige aanstelling van de ambtenaar door de 
overheid, het specifieke ontslagrecht met een gesloten stelsel van 
ontslaggronden, een georganiseerd arbeidsvoorwaardenoverleg, regelingen op 
het gebied van pensioen en sociale zekerheid, een stakingsverbod, 
rechtsbescherming en speciale voorschriften op het  gebied van loyaliteit, 
geheimhouding, zedelijkheid en ‘onkreukbaarheid’ van ambtenaren.22 
 
Na 1929 is de bijzondere rechtspositie van ambtenaren slechts incidenteel 
onderwerp van discussie geweest. De bijzondere rechtsverhouding tussen 
overheid en ambtenaar wordt in de eerste decennia min of meer als 
vanzelfsprekend beschouwd. Een verklaring daarvoor is het feit dat voor de 
tweede wereldoorlog de meeste ambtelijke functies administratief-juridisch of 

                                           
19 rapp staatscomm 1958, p. 36 
20 200 jaar werken bij de overheid, deel I, p. 295 
21 Stekelenburg 1999 deel I, p. 342 
22 Stekelenburg 1999 deel II, p. 386 
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bestuurlijk van aard waren en geen evenknie hadden in het bedrijfsleven. 
Bovendien kwam in de beleving van de meeste burgers de juridische  status van 
de ambtenaar wel ongeveer overeen met zijn maatschappelijke status.  
 
Hierin komt na de tweede wereldoorlog geleidelijk aan verandering. Met de 
toename van overheidsactiviteiten of uiteenlopende terreinen veranderde in de 
loop van de tijd het  karakter van de ‘openbare dienst’. Naast de klassiek 
juridisch-administratief geschoolde bureau-ambtenaren en beambten doen ook 
ingenieurs, architecten, artsen,  accountants en technici in groten getale hun 
intrede bij de overheid. Deze ‘nieuwe ambtenaren’ hadden allemaal vakgenoten 
in het bedrijfsleven. Als gevolg daarvan veranderde niet alleen het beeld dat 
buitenstaanders hadden van de openbare dienst, maar ook de houding die 
ambtenaren zelf aannemen ten opzichte van hun ambt. Dit gevoegd bij een 
grotere instroom van ambtenaren uit andere dan de tot dan gebruikelijke  
sociaal-economische lagen van de bevolking, leidde tot een devaluatie van de 
sociale status van het ambtenaarschap. Tegen deze achtergrond rijst in de loop 
van de jaren vijftig de vraag of de bijzondere juridische status van de ambtenaar 
nog wel langer noodzakelijk en gerechtvaardigd is.23  
 
In 1952 wordt de ‘staatscommissie van advies inzake de status van ambtenaren’ 
geïnstalleerd; genoemd naar zijn voorzitter, “de commissie Kranenburg”. Deze 
heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken of de (publiekrechtelijke) 
rechtspositie van de ambtenaar nog langer te rechtvaardigen is.  
In 1958  beantwoordt de commissie deze vraag in meerderheid bevestigend. 
Omdat de overheid primair de hoedster van het  algemeen belang is, moeten de 
arbeidsvoorwaarden blijvend eenzijdig en publiekrechtelijk worden vastgesteld. In 
dat kader wijst de commissie er op dat “juist bij de openbare dienst, omdat hier 
het openbaar belang meespreekt, een publiekrechtelijk eenzijdige regeling der 
arbeidsvoorwaarden, mits omgeven met al de waarborgen waarover het 
publiekrecht beschikt, noodzakelijk en aanvaardbaar is”.  
Is dit niet het geval, en is er sprake van een situatie waarbij de 
ambtenarenorganisaties een “mede-vaststellende bevoegdheid” hebben, dan“zou 
daarmede (de overheid) de behartiging van het openbaar belang voor een te 
groot deel uit handen geven.”24  
 
Met verwijzing naar de noodzaak van ‘continuïteit in de openbare dienst’ en om 
iedere vorm van willekeur te voorkomen, moeten naar het oordeel van de 
commissie, arbeidsvoorwaarden van ambtenaren ook in de toekomst onveranderd 
eenzijdig worden vastgesteld en in algemeen verbindende voorschriften worden 
vastgelegd. Na deze conclusie, vervolgt de commissie enkele pagina’s verder 
met: “Aanvaardt men als beginsel, dat de dienstvoorwaarden bij wet of 
verordening tot stand dienen te komen, dan verliest de vraag of de 
ambtenaarsverhouding op een aanstellingsbeschikking of op een 
arbeidsovereenkomst dient te zijn gebaseerd, veel van haar betekenis.”25  
Het openbaar belang vereist dat de overheid niet op voet van gelijkheid 
onderhandelt met ambtenaren(organisaties) en daaruit volgt zowel de eenzijdige 
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden als de eenzijdige aanstelling; einde 
discussie! 
Een minderheid van de commissie was overigens van mening dat de ambtenaar, 
net als andere werknemers, primair een “in ondergeschiktheid presterend mens” 
is. Tenzij er een aantoonbare rechtvaardigingsgrond is om daar van af te wijken, 
dienen voor werknemers en ambtenaren dezelfde regels te gelden. In feite is het 
dit minderheidsstandpunt, dat jaren later het uitgangspunt zal gaan vormen voor  
het normaliseringsproces.  
                                           
23 Stekelenburg 1999 deel II, p. 387 
24 rapport staatscomm 1958, p. 92 
25 rapport staatscomm 1958, p. 96 
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In de jaren na de publicatie van het rapport van de commissie Kranenburg 
verschijnen een aantal studies waarin de afwijkende rechtspositie van 
ambtenaren ter discussie wordt gesteld26. De conclusie van deze studies is dat de 
maatschappelijke ontwikkelingen in de voorafgaande decennia hebben geleid tot 
het vervagen van de grenzen tussen het verrichten van arbeid in overheidsdienst 
enerzijds en het particuliere bedrijfsleven anderzijds. Als gevolg daarvan kan in 
de ogen van deze auteurs het handhaven van een ambtelijke rechtspositie voor 
ambtenaren, die substantieel afwijkt van de privaatrechtelijke rechtspositie van 
de werknemer, niet langer meer worden gerechtvaardigd. 
 
In zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging (1982) over de 
rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en werknemers komt De Jong 
alles overziend tot de conclusie dat het aanbeveling verdient om deze verschillen 
niet langer voort te laten bestaan27. Zijn medepreadviseur Niessen, is geen 
voorstander van een volledige afschaffing van de ambtelijke rechtspositie. Zijns 
inziens moet per onderdeel worden bekeken of aanpassingen mogelijk en 
gewenst zijn. Hij keert zich tegen het inruilen van de eenzijdige aanstelling voor 
de civielrechtelijke arbeidsovereenkomst, omdat dit ten koste zou gaan van de 
publiekrechtelijke rechtsbescherming van de ambtenaar. Met name de niet-
lijdelijkheid van de bestuursrechter en de mogelijkheid om “aan nogal ruime 
gronden te toetsen”  bieden volgens Niessen de ambtenaar een betere 
rechtsbescherming in vergelijking met die van de werknemer onder het civiele  
arbeidsrecht.28 
 
Met verwijzing naar het voorgaande, zijn het met name staatsrechtelijke 
overwegingen geweest die in de loop van de 19e eeuw hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de ‘ambtelijke status’. In een tijd waarin in het civiele recht 
het ‘instituut’ van de arbeidsovereenkomst en de grootschalige sociale zekerheid 
nog moesten worden geïntroduceerd, waren de fundamenten van het formele 
ambtenarenrecht al gelegd en had het concept van de ‘onderhoudsrente’ al brede 
ingang gevonden. Dit alles met als doel om de onpartijdigheid van de ambtenaar 
te bewerkstelligen en hem te beschermen tegen willekeurige besluiten van 
politieke bestuurders onder wie hij diende. 
 
Deze deels opeenvolgende en gescheiden ontwikkeling van het publiekrechtelijke 
ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht én de min of meer vanzelfsprekende 
acceptatie van het naast elkaar bestaan van beide rechtsstelsels, zijn geen groot 
probleem zolang de activiteiten van de overheid zijn beperkt tot de uitoefening 
van de meer klassieke overheidstaken, als het uitvoeren van wetten en het 
handhaven van orde en veiligheid. Werkzaamheden die vanuit een specifieke 
opdracht worden verricht en in het private bedrijfsleven vrijwel niet voorkomen.  
Vanaf het moment dat de overheid zich richt op activiteiten buiten die klassieke 
overheidstaken en zich ook gaat bezighouden met participaties in- en exploitatie 
van infrastructurele werken, zorginstellingen, energiecentrales,  
onderwijsinstellingen e.d., worden de scheidslijnen tussen overheid en het private 
bedrijfsleven minder vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor de rechtspositionele 
‘status aparte’ van ambtenaren.    
Tegen deze achtergrond en in het licht van een verdere ontwikkeling van het 
civiele arbeidsrecht, wordt zowel in de politiek als in het maatschappelijke debat 
de vraag aan de orde gesteld of de ambtelijke status - en met name de 
veronderstelde extra bescherming daarvan - nog wel op grond van het  
‘risicoprofiel’ van de ambtenaar gerechtvaardigd kan worden.  
 

                                           
26 o.a.: ‘Ambtenaren en  bureaucratie in Nederland’ van A. van Braam (1957) en ‘Ambtenaar en 
grondrechten’ van Th.A.M. van der Horst (1967).  
27 De Jong 1982 
28 Niessen 1982, p. 179-180 
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Hoofdstuk 2.  Normalisering; de ambtelijke rechtspositie vanaf 1980. 

 
§ 2.1  Decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Redenerend vanuit het inzicht dat een stabiele regeling van arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandigheden alleen mogelijk is als de partijen die daarover 
onderhandelen in staat zijn elkaars standpunten daadwerkelijk te beïnvloeden, 
valt de eerste stap in het normaliseringsproces samen met het vervallen van het 
strafrechtelijk stakingsverbod voor ambtenaren in 1980. Door de ratificatie van 
het ESH29 in dat jaar, verdwijnt een belangrijke belemmering voor de 
arbeidsrechtelijke gelijkstelling van ambtenaren en werknemers.  
De daarop volgende stap betreft de decentralisatie van het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden bij de overheid.  
 
In de periode voor 1993 wordt het arbeidsvoorwaardenoverleg door de minister 
van BiZa en de centrales van overheidspersoneel gevoerd in de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CCGOA). Het kader 
van dit overleg werd gevormd door de in artikel 125 AW geregelde plicht en 
bevoegdheid van de overheid om arbeidsvoorwaarden vast te stellen en daarover 
voorafgaand overleg te voeren met de daarvoor aangewezen vakorganisaties30. 
Omdat arbeidsvoorwaarden ook konden worden vastgesteld als er tussen partijen 
geen overeenstemming was bereikt, was er bij dit arbeidsvoorwaardenoverleg 
geen sprake van échte onderhandelingen.  
Als antwoord op de aanhoudende aandrang van de ambtenarencentrales om te 
komen tot een meer gelijkwaardige positie aan een onderhandelingstafel, wordt 
in 1988 de eerste fase van het decentralisatieproces ingeluid. Daaraan wordt 
vormgegeven door het aantal onderwerpen waarover op centraal niveau wordt 
onderhandeld, te beperken. Over een beperkt aantal onderwerpen wordt vanaf 
dat moment in het ‘lokaal georganiseerd overleg’ onderhandeld. Het streven om 
in die onderhandelingen meer gelijkwaardigheid tussen partijen tot stand te 
brengen, leidde tot de invoering van het ‘overeenstemmingsvereiste’ in 1989.  
Het overeenstemmingsvereiste (onderdeel van de rechtspositieregeling31 of het 
onderhandelingsprotocol) hield in dat over een voorstel tot invoering of wijziging 
van een regeling waaruit rechten of plichten van ambtenaren voortvloeien, 
overeenstemming moet worden bereikt met een meerderheid van de aangewezen 
vakorganisaties of centrales van overheidspersoneel.  
Uitgaande van de verplichting van de overheidswerkgever om de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren vast te stellen, worden deze ook na de 
introductie van het overeenstemmingsvereiste formeel nog steeds eenzijdig 
vastgesteld en in een algemeen verbindend voorschrift opgenomen.  
 
Door het vervallen van het strafrechtelijke stakingsverbod en de introductie van 
het overeenstemmingsvereiste, kunnen ambtenaren in het vervolg hun eisen wel 
meer kracht bijzetten door het voeren van collectieve acties en kunnen 
arbeidsvoorwaarden niet meer eenzijdig door de overheid worden opgelegd.  
 
De volgende fase in de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg is de 
introductie van het sectorenmodel, waarbij de overheid in eerste instantie wordt 

                                           
29 Omdat de Nederlandse regering bij de ratificatie van het ESH een voorbehoud heeft gemaakt voor 
het overheidspersoneel (in afwachting van een wettelijke regeling van het stakingsrecht van 
ambtenaren), werd het stakingsrecht van ambtenaren feitelijk pas erkend met een reeks van 
rechterlijke uitspraken in het najaar van 1983 (Sprengers in: Verhulp 2005, p. 261)  
30 Sinds de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in 1980 dient er bij het georganiseerd overleg 
sprake te zijn van “open en reeel overleg”, waarvan de uitkomst bij geen der partijen bij voorbaat 
vast staat, het streven van beide partijen er op is gericht om door middel van dialoog tot 
overeenstemming te komen en waarbij verwacht mag worden dat partijen met elkaars 
gerechtvaardige belangen rekening houden. (RB Den Haag 16-05–1980, NJ 1980, 533)  
31 o.a.  artikel 105 ARAR  
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opgedeeld in acht sectoren.32 Vanaf dat jaar wordt op centraal niveau uitsluitend 
nog onderhandeld over pensioen, VUT en enkele hoofdzaken van de sociale 
zekerheid. Over de resterende onderwerpen wordt afzonderlijk (maar centraal!) 
op sectorniveau onderhandeld. Elke sector krijgt een geïntegreerd totaalbudget 
voor programma- en apparaatskosten, waardoor per sector verschillen in 
salarisontwikkeling kunnen ontstaan33. Het protocol sectoralisatie bevat de 
mogelijkheid binnen een sector op decentraal niveau over bepaalde onderwerpen 
te onderhandelen (het zgn. ‘doordecentraliseren’); een mogelijkheid waarvan 
vooral de sector onderwijs in de daarop volgende jaren gebruik heeft gemaakt.    
 
Het sectorenmodel wordt in 1993 ingevoerd met het doel om de 
arbeidsvoorwaarden beter te kunnen afstemmen op de sectorspecifieke eisen en 
omstandigheden en om beter invulling te kunnen geven aan de werkgeversrol34. 
Met de invoering van het sectorenmodel is voor een aantal overheidssectoren een 
grotere afstand ontstaan tot de overheid als wetgever. Dit betreft de 
overheidssectoren waarbij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden niet 
meer onder de verantwoordelijkheid van een minister worden gevoerd; de 
zelfstandige publieke werkgevers (zie par. 3.4.3). De gedachte daarbij is, dat 
decentraal onderhandelen op sectorniveau leidt tot een meer zelfstandig en 
professioneler werkgeverschap met een daar aan gekoppelde eigen 
verantwoordelijkheid van sectorwerkgevers, los van eventuele politieke of 
bestuurlijke prioriteiten van de regering. 
  
Vervolgstappen in het normalisatieproces na 1993 zijn: 
1995: De Wet op de ondernemingsraden wordt ook van toepassing op de 
overheidssectoren; 
1996: de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waardoor het 
beheer van het fonds – waaronder premiestelling en beleggingsbeleid - exclusief 
in handen is gekomen van de sociale partners; 
1998 - 2001: De ‘OOW-operatie’ als gevolg waarvan het overheidspersoneel  
gefaseerd onder de werking van de werknemersverzekeringen WAO, WW en ZW 
komt te vallen.   
 
Parallel daaraan worden in deze periode publiekrechtelijke rechtsregels op het 
gebied van het arbeidsrecht, zoals de arbeidsomstandigheden wet, de algemene 
wet gelijke behandeling en de arbeidstijdenwet, van toepassing verklaard op 
zowel publiek- als civielrechtelijke arbeidsrelaties.  
 
 

§ 2.2  Rapporten, adviezen en standpunten 

Kort na de invoering van het  sectorenmodel in 1993 verschijnt het eerste 
ambtelijke rapport waarin het normalisatiestreven in z’n volle omvang en 
technisch op z’n juridische merites wordt beoordeeld. Het rapport 35 dient ter 
voorbereiding van een door de minister van BiZa aan de Tweede Kamer 
toegezegde notitie.  
 
In dit rapport worden de argumenten opgesomd die in het verleden werden 
aangevoerd om de bijzondere rechtspositie van ambtenaren te rechtvaardigen: 

• het verhoogde afbreukrisico als gevolg van het dienen onder een gekozen 
bestuurder;  

                                           
32 Protocol sectoralisatie 1993 
33 Moll 2001, p. 6 
34 In het kader van de opeenvolgende evaluaties van het sectorenmodel worden de doelstelling 
daarvan als volgt geformuleerd: “1. differentiatie: de mogelijkheid per sector te kunnen differentieren 
in het pakket arbeidsvoorwaarden (………..…); 2. normalisatie: het creeren van meer gelijkwaardige 
verhoudingen tussen sociale partners in de overheidssector; 3.  het behouden van voldoende 
coordinatie tussen en binnen de sectoren.” Kamerstukken II 2001/02, 28002, nr. 3, p. 1 
35 Aanstelling aanstellerij? Rapport van de werkgroep ambtelijke status. Den Haag 1993 
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• de loyaliteit van de ambtenaar t.o.v. de bestuurder;  
• de tweeledige taak van de ambtenaar: het uitvoeren van besluiten van het 

democratisch gekozen bestuur en “het waken over (……) de burgers” 36. 
 
Bij de keuze voor het sectorenmodel, heeft indertijd een belangrijke rol gespeeld 
dat de regering een bepaalde mate van coördinatie wilde behouden en de greep 
op de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de rijkssectoren niet volledig uit 
handen wilde geven. Dit niet alleen uit oogpunt van kostenbeheersing, maar ook 
ter voorkoming van ‘desintegratieverschijnselen’ tussen de verschillende 
overheidssectoren.  
 
In het rapport wordt de aanbeveling gedaan om, indien tot verdergaande 
normalisering van de ambtelijke rechtspositie wordt besloten, een aantal functies 
daarvan uit te zonderen. Het gaat daarbij om functies bij de rechterlijke macht, 
het openbaar ministerie en de hoge Colleges van Staat. Overwegingen die daarbij 
een rol spelen zijn37:  

• dat de functies niet in ondergeschiktheid worden uitgeoefend; 
• dat de functionarissen overheidsgezag belichamen 
• er is geen ‘maatschappelijk gevoelen’ dat tendeert in de richting van 

normalisatie 
• dat in geen enkel Europees land deze functies zijn genormaliseerd  

 
Ten aanzien van de invloed van de volksvertegenwoordiging op het proces van 
arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid concluderen de opstellers van het 
rapport tenslotte, dat deze bij normalisatie feitelijk wordt teruggebracht tot het 
budgetrecht. Op basis daarvan kunnen parlement of gemeenteraad vooraf de 
ruimte voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden vaststellen en achteraf het 
behaalde onderhandelingsresultaat goed- of afkeuren. 
 
In het kader van de behandeling van begroting Binnenlandse Zaken laat de 
minister in 1994 aan de Tweede Kamer weten ook de “statuskwestie” in de 
normaliseringsoperatie te willen betrekken.38 Daarbij gaat het over de dan nog 
resterende verschillen tussen de publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren 
en de civielrechtelijke rechtspositie van werknemer: de eenzijdige aanstelling en 
ontslag, de publiekrechtelijke rechtsbescherming en het georganiseerde proces 
van arbeidsvoorwaardenvorming.  
 
In juni 1997 laat de minister van BiZa echter weten het niet wenselijk te vinden 
om de ‘ambtelijke status’ van ambtenaren overheidsbreed af te schaffen.39Als 
belangrijkste argumenten daarvoor worden aangevoerd dat  

a.) de ambtelijke rechtspositie materieel al veel gelijkenis vertoont met de 
privaatrechtelijke rechtsverhouding; en  

b.) de uit een volledige normalisatie voortvloeiende contractvrijheid van 
werkgevers, tot gevolg zou hebben dat de noodzakelijk geachte 
coördinatie op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming, volledig uit 
handen wordt gegeven.    

 
Als reactie daarop neemt de Tweede Kamer op 3 november 1997 de motie Zijlstra 
aan. In deze motie wordt de regering verzocht om na te gaan onder welke 
voorwaarden de ambtelijke status afgeschaft kan worden.40 Met deze motie heeft 
het parlement zich de facto uitgesproken voor het afschaffen van de bijzondere 
ambtelijke rechtspositie. Naar aanleiding daarvan vraagt de minister de Raad 

                                           
36 Aanstelling aanstellerij?, p.5 
37 Aanstelling aanstellerij?, p.18 
38 Kamerstukken II 1993/94, 23400 VII, nr. 31. 
39 Kamerstukken II 1996/97, 24253, nr. 6.  
40 Kamerstukken II 1996/97, 25282, nr. 8. 
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voor het OverheidsPersoneelsbeleid (ROP) om advies. Dat advies, over de 
toekomst van de ambtelijke status van ambtenaren, volgt eind 1998.  
Door zijn systematische opzet en analyse van de verschillende elementen van de 
ambtelijke rechtspositie heeft dit advies de discussie over het normalisatieproces 
van de ambtelijke rechtspositie in de daarop volgende jaren gestructureerd.  
 
Na analyse van de in het rapport onderzochte elementen, komt de Raad alles 
afwegend tot de conclusie dat,  
“het “natuurlijke” moment voor de afschaffing van de ambtelijke status nog niet 
is aangebroken.”  
De ROP voegt daar echter aan toe, er wel voorstander van te zijn,  
“het proces van geleidelijke normalisering met de daaraan eigen dynamiek voort 
te zetten.” 41 
 
In zijn overwegingen verwijst de ROP naar het toenmalige kabinet, dat zijn 
aandacht inmiddels had gericht op het benadrukken van de specifieke eisen die 
aan ambtenaren worden gesteld in verband met  a.) het bijzondere karakter van 
hun werkgever en  b.) het in verband daarmee te voeren beleid ten aanzien van 
nevenfuncties, gedragscodes en integriteit.  
Met verwijzing naar het bijzondere karakter van de overheidswerkgever en het 
daarmee verbonden integriteitsvraagstuk, wordt in de daarop volgende periode 
onderzocht of de ‘bijzondere eisen’ die daaruit voorvloeien, verankerd kunnen 
worden in een vernieuwde ambtenarenwet. Een voorstel tot wijziging van de AW 
ter bevordering van voor goed ambtelijk handelen, ambtelijke integriteit en goed 
werkgeverschap wordt uiteindelijk in februari 2004 bij de Tweede Kamer 
ingediend42.  
 
De betrekkelijke stilte rond het normaliseringsproces wordt in de tweede helft van 
2004 doorbroken met de aankondiging van een interdepartementaal 
beleidsonderzoek naar de voor- en nadelen van verdere normalisatie43.  
De daartoe ingestelde interdepartementale werkgroep ‘Normalisatie rechtspositie 
overheidspersoneel’ brengt in augustus 2005 haar rapport “Buitengewoon 
normaal” uit.  
 
In dit uitvoerige IBO-rapport, dat is opgesteld om antwoord te geven op de vraag 
of de wettelijke ‘status aparte’ van ambtenaren moet worden gehandhaafd, dan 
wel of veranderingen wenselijk zijn, wordt de conclusie getrokken dat: 
“ De eenzijdige aanstelling kan voor het overgrote deel van de ambtenaren 
vervallen en worden vervangen door de tweezijdige privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomst.”44 
Voor leden van de rechterlijke macht, de Hoge Colleges van Staat en de 
benoemde politieke ambtsdragers moet echter een bijzondere regeling blijven 
gelden.  
 
Ten aanzien van het ambtenarenontslagrecht wordt geconcludeerd: 
“Met het oog op o.a. de bescherming tegen eventuele ‘politieke willekeur’ is het 
niet strikt noodzakelijk om een gesloten stelsel van ontslaggronden te hebben. 
Het ontslagrecht in de sector bedrijven kent een toetsing aan de redelijkheid en 
billijkheid die (in combinatie met een toetsing aan de algemene beginselen van 

                                           
41 ROP 1998 par 4. 
42 Kamerstukken II, 2003/04, 29 436. Na uiteindelijke goedkeuring door het parlement leidt dit tot 
een uitbreiding van de AW met de artikelen 125ter t/m 125quinquies, die m.i.v. 1 maart 2006 van 
kracht zijn geworden. 
43 Kamerstukken II 2004/05, 29801, nr. 1-2, p. 45-46 (Trendnota Arbeidszaken Overheid 2005) 
44 “Buitengewoon normaal” pag. 36 
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behoorlijk bestuur) voldoende bescherming biedt tegen mogelijke politiek 
willekeurig genomen besluiten.”45 
 
 
§ 2.3 Standpunten sociale partners. 

Algemeen wordt het IBO-rapport “Buitengewoon normaal” gezien als een rapport 
waarin met name het werkgeversstandpunt met betrekking tot het 
normaliseringsproces wordt geventileerd. Dit wordt duidelijk verwoord in de 
bijdrage van AbvaKabo bestuurder Den Uyl op het congres van de Albeda-
leerstoel in oktober 2005 dat geheel aan het IBO-rapport is gewijd. 
 
“Het IBO-rapport is een gemiste kans als eenzijdig werkgeversrapport. Het IBO-
rapport is doordrenkt van werkgeversopvattingen. Dat blijkt ook uit de 
samenstelling van de werkgroep. De hele top van de VSO is in de werkgroep 
vertegenwoordigd.(……….) Met name de rol van de minister van BZK is daarbij 
opvallend. Niet de coördinerend bewindspersoon lijkt opdrachtgever, maar de 
medewerkgever.” 46 
 
De volgende stap in de Haagse advies- en rapportagecarrousel is dat de minister 
van BZK het IBO-rapport in september 2005 voor advies doorstuurt naar de ROP.  
In het naar aanleiding daarvan uitgebrachte advies van de ROP47, wordt geen 
helder antwoord gegeven op de hamvraag, namelijk of tot afschaffing van de 
ambtelijke rechtspositie moet worden overgegaan. Zoals te verwachten viel is de 
scheiding der geesten tussen de werkgevers- en werknemersgeleding binnen de 
ROP duidelijk zichtbaar .  
 
Na een aanvankelijk instemmend advies van de vakbondsbestuurders (SCO) aan 
de achterban, wegen daar uiteindelijk de emotioneel getinte overwegingen tegen 
verdergaande normalisatie toch het zwaarst.  
Zo wordt vastgesteld dat er onder overheidswerknemers veel weerstand bestaat 
tegen verdergaande normalisatie, waarbij als voornaamste oorzaak wordt 
genoemd:  
“dat het beeld van de overheid als betrouwbare werkgever sterk geërodeerd is”.  
Zonder nadere toelichting wordt daar als remedie aan toegevoegd:  
“een gedegen en meerjarige aanpak gericht op herstel van normale 
arbeidsverhoudingen” 48 
Bovendien is aan werknemerszijde nog veel onduidelijkheid over de vraag of en 
zo ja, hoe de ‘ambtelijke status’ kan worden behouden in een genormaliseerde 
situatie waarin deze niet meer voortvloeit uit de eenzijdige aanstelling. Dat is 
opmerkelijk - en wellicht illustratief voor de ambivalente houding aan 
werknemerszijde - omdat in de volgende paragraaf wordt geconcludeerd dat de 
ambtelijke status voor de ambtenaar “een meer immateriële, psychologische en 
emotionele beleving bij de functie”49 is. 
 
Aan werkgeverskant wordt er binnen de ROP juist op gewezen dat verdergaande 
normalisatie op korte termijn noodzakelijk is. Als belangrijkste argument 
daarvoor wordt aangevoerd dat het binnen ‘gemoderniseerde 
arbeidsverhoudingen’ niet meer past dat beelden van een overheid als werkgever 
en wetgever door elkaar lopen.  
 

Ondanks deze uiteenlopende opvattingen blikt de Raad toch vooruit en wordt er 
in het rapport een heel hoofdstuk gewijd aan te hanteren uitgangspunten bij 

                                           
45 “Buitengewoon normaal” pag. 25 
46 CAOP 2005-18, p. 41 
47 “Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel”, Den Haag, 26 juni 2006 
48 ROP 2006, p. 3 
49 ROP 2006, p. 5 
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voortgaande normalisering van de rechtspositie van het overheidspersoneel. 
Daarin wordt, preluderend op de toen nog lopende discussie in de SER over de 
wijziging van het civiele ontslagstelsel, de suggestie gedaan om in een 
toekomstig genormaliseerd ontslagstelsel “het goede van beide 
rechtsbeschermingssystemen te verenigen”50  
 
Terugkijkend is de conclusie gerechtvaardigd dat de werkgevers het grotendeels 
aan zichzelf te wijten hebben, dat het IBO-rapport geen positief vervolg heeft 
gekregen in de vorm van een positief ROP-advies. In het bestaande krachtenveld 
van dat moment was behoefte aan een min of meer neutraal en evenwichtig 
rapport waarin de voor- en nadelen van normalisering voor werkgevers en 
werknemers zouden worden geïnventariseerd en afgewogen. In plaats daarvan is 
door de VSO-geleding binnen de IBO-rapporteurs gekozen voor een inhoudelijk 
eenzijdige benadering van de problematiek, waarin ondermeer het belang werd 
bepleit van de mogelijkheid om als overheidswerkgever met een minderheid of 
slechts één van de overheidsbonden een CAO te sluiten.  
Kennelijk heeft men zich verkeken op de toen bestaande positieve grondhouding 
ten aanzien van het normaliseringsstreven bij met name AbvaKabo51.  
Door in het IBO-rapport zo volledig voorbij te gaan aan onderwerpen die voor 
ambtenaren kennelijk van belang zijn, zoals de status van de ambtenaar en hun 
betrokkenheid bij de publieke zaak, hebben ze de kaderleden van de bonden 
‘kopschuw’ gemaakt. Als gevolg daarvan konden de bondsbestuurders niet veel 
anders doen dan hun aanvankelijk instemmende standpunt met een positief 
concept ROP-advies52, ‘in te slikken’. 
    
De vraag is of de overheidswerkgevers iets van deze situatie hebben geleerd. 
Twijfel is gerechtvaardig, getuige een recent bericht op de website van 
‘Binnenlands Bestuur’, waarin onder de kop “Overheden willen makkelijker 
ontslag ambtenaren” een werkgeversvertegenwoordiger van de provincies laat 
optekenen dat “Een ambtenaar (..) via zoveel wegen zijn ontslag (kan) 
aanvechten dat veel werkgevers er niet eens aan beginnen. Het duurt te lang en 
de kans op mislukken is te groot.”53  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
50 ROP 2006. p. 8 
51 In 2002 heeft het bondscongres van de AbvaKabo al ingestemd met het streven om de 
arbeidsverhoudingen bij de overheid verder te normaliseren, zonder dat dit nadelige consequenties 
voor ambtenaren heeft. (‘Aaneen’. oktober 2005 en website AbvaKabo d.d. 10-05-2006)     
52 Concept ROP-advies ‘Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel’ (eindversie werkgroep d.d. 23 
maart 2006). 
53 http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/05/……… (14-05-2009) 
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Hoofdstuk 3.  Afschaffen ambtelijke rechtspositie …. sluitstuk van de 

normalisatie? 

 
§ 3.1  De minister graaft zich in. 

Dan volgt als voorlopig hoogtepunt van de afbouw van het normaliseringsproces 
op 30 oktober 2008 de brief van minister Ter Horst van BZK, aan de Tweede 
Kamer, waarin deze onomwonden duidelijk maakt een algehele afschaffing van de 
ambtelijke status ‘niet gewenst’ te achten.54 De minister verwijst daarbij – in het 
voetspoor van haar ambtsvoorgangers - naar het ‘bijzondere karakter’ van de 
overheid als werkgever, dat bijzondere eisen stelt aan de ambtenaar.  
 
Met het bijzondere karakter van de overheidswerkgever doelt de minister met 
name op het feit dat  

a.) de overheid als werkgever is gebonden aan de standpunten die ze als 
wetgever heeft ingenomen55 en uit hoofde waarvan zij soms als werkgever 
ook een voorbeeldrol heeft te vervullen;  

b.) de overheid is onderworpen aan de politieke controle van de 
volksvertegenwoordiging, in het kader waarvan zij - ook als werkgever - 
verantwoording heeft af te leggen over ondermeer de financiering van de 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden; waarbij het met name gaat over 
het budgetrecht van de volksvertegenwoordiging. 

 
Dit bijzondere karakter van de overheidswerkgever stelt volgens de minister 
‘specifieke eisen’ aan de attitude van de overheidswerknemer, in de zin dat 
“loyaliteit, integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en betrokkenheid bij de 
publieke zaak een vanzelfsprekendheid (moeten) zijn.” 56  
Gezien deze eisen en rekening houdend met het feit dat de ambtenaar werkt in 
een politieke context, die van hem een grote mate van flexibiliteit én 
vasthoudendheid vragen, is de minister van mening dat de ambtenaar een 
bijzondere positie verdient, met een bijbehorende bescherming tegen politieke 
willekeur. 
 
Uit de brief blijkt verder dat ook deze minister zwaar tilt aan het verlies van 
‘coördinatiemacht’ als gevolg van verdergaande normalisering van de 
arbeidsverhoudingen bij de overheden. Daardoor zou “een verbrokkeld geheel 
aan arbeidsvoorwaarden ontstaan.”57 
 
Met haar brief van 30 oktober 2008 heeft de minister haar afwijzing van een 
overheidsbreed afschaffen van de ambtelijke rechtspositie min of meer ‘in beton 
gegoten’. In navolging van haar ambtsvoorgangers laat ook zij de mogelijkheid 
open dat sociale partners per sector zelf beslissen het publiekrechtelijke stelsel te 
verlaten en over te stappen naar het private contractenstelsel. Dit was ook de 
strekking van het concept ROP-advies begin 2006 naar aanleiding van het IBO-
rapport; normalisatie diende in de ogen van de sociale partners in de 
onderscheiden overheidssectoren gestalte te krijgen. Deze suggestie van een 
‘rechtspositionele sectoralisatie’ van de opeenvolgende ministers heeft zeker 
realiteitszin voor de al ‘doorgedecentraliseerde’ onderwijssectoren, voor wie het 
privaatrechtelijke bijzonder onderwijs als ‘lichtend voorbeeld’ kan dienen. Voor de 
zelfstandige publieke werkgevers is zonder politieke steun of interventie vanuit de 
Tweede Kamer de kans op een ‘alleingang’ niet erg groot. Desondanks wil ik dit 
perspectief iets naderbij brengen door in de volgende paragrafen enkele 

                                           
54 Kamerstukken II, 2008/09,  31 701, nr. 5 
55 Dit betreft de eenheid van regeringsbeleid, waartoe de regering is  gehouden o.g.v. art 45 lid 3 GrW 
en art 4 van het reglement van orde voor de ministerraad. 
56 Kamerstukken II  2008/09, 31 701, nr 5, p. 2  
57 Kamerstukken II  2008/09, 31 701, nr 5, p. 10 
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kernelementen uit de stellingname van de minister tegen het licht te houden om 
deze op hun houdbaarheid te beoordelen.  
Daarbij gaat het om de vraag of en in hoeverre de ambtelijke rechtspositie een 
noodzakelijke voorwaarde is voor:  

• het bewerkstelligen van de gewenste ‘ambtelijk attitude’;  
• een toereikende ontslagbescherming voor overheidswerknemers;  
• coördinatie bij arbeidsvoorwaardenvorming binnen de overheidssectoren.    

 
 

§ 3.2  Ambtelijke attitude. 

Ambtenaren behoren een sterk ontwikkelt democratisch en rechtsstatelijk besef 
te hebben; zij vormen de grondslag van de ambtelijke integriteit. Het 
democratische besef houdt in dat de ambtenaar doordrongen is van het feit dat 
hij functioneert onder een bestuurder die wordt gecontroleerd door democratische 
organen. Het rechtsstatelijk besef van ambtenaren houdt in dat hij er zich van 
bewust moet zijn dat hij tegenover de burger altijd de eisen van de rechtsstaat 
(de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) in acht behoort te nemen.   
 
Tegen deze achtergrond vervult de ambtenaar in het klassieke Weberiaanse 
model van de overheidsorganisatie trouw en nauwgezet de opdrachten die hij 
namens het bevoegd gezag van zijn superieuren krijgt en wordt hij geacht loyaal 
te zijn aan de politieke leiding. Een ambtenaar die zich niet kan verenigen met 
besluiten of vastgesteld beleid ten aanzien van zijn functie of functioneren, kan 
niet langer in zijn positie worden gehandhaafd.  
In meer hedendaagse varianten van Webers concept van ‘de ambtenaar’, is er 
sprake van een balans tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het 
rechtstatelijk en democratisch functioneren van de overheid en anderzijds de 
individuele verantwoordelijkheid van de ambtenaar. Binnen dat spanningsveld 
rust op ambtenaren de plicht om de opdrachten van superieuren uit te voeren, 
maar hebben zij op grond van hun ambtseed ook de plicht om zich te 
bekommeren om de rechtmatigheid daarvan. Als een ambtenaar tot de conclusie 
komt dat een bepaalde beslissing, opdracht of maatregel in strijd is met de wet, 
mag hij deze niet uitvoeren.  
 
De gedachte daarbij is dat de publieke zaak niet alleen de verantwoordelijkheid is 
van de politieke organen met hun uitvoeringsapparaat, maar dat ook de burger 
betrokken is bij de behartiging daarvan. Dit werkt door in het opereren van de 
ambtenaar die naast zijn ambtelijke hoedanigheid ook ‘burger’ is. In de woorden 
van Olde Kalter: “Onder de ambtelijke rok gaat het hemd van de burger schuil. 
Het hemd dat als het er op aan komt nader moet zijn dan de ambtelijke rok.”58  
 
‘Hemd’ en ‘rok’ behoren beide tot de standaarduitrusting van de ambtenaar. Zo 
behoort het tot de ambtelijke attitude van een overheidsdienaar om op een 
verantwoorde wijze gebruik te maken van de grondrechten die hem toekomen. 
Daarvan krijgt in het publieke debat de vrijheid van meningsuiting verreweg de 
meeste aandacht. 
 
3.2.1 Vrijheid van meningsuiting. 

Sinds de herziening van de Grondwet in 1983 dient de overheid ten opzichte van 
haar ambtenaren de grondrechten in acht te nemen59. Deze grondrechten kunnen 
uitsluitend worden beperkt op grond van de grondwettelijke beperkingsclausules.  
Met de invoering van art 125a AW in 1988 is daarin voorzien. Afgaande op de 
memorie van toelichting had dit nieuwe artikel niet als doel om de beperkingen 
op de uitoefening van grondrechten van ambtenaren uit te breiden. Het was de 

                                           
58 Olde Kalter in: Verhulp 1997, p. 251 
59 in het geval van ambtenaren gaat het om de ‘verticale directe werking’  van de grondrechten. 
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regering er vooral om te doen, om uitgaande van een goede vervulling van ‘de 
openbare dienst’, een zo goed mogelijk evenwicht tot stand te brengen tussen 
enerzijds het belang van de individuele ambtenaar bij een zo onbelemmerd 
mogelijke uitoefening van zijn grondrechten en anderzijds het belang van de 
overheid bij een goede taakvervulling door de ambtenaar.60 Daarmee wordt 
erkend dat de vrijheid van meningsuiting - ook in het geval van ambtenaren – 
niet alleen een individueel recht is, maar door de mogelijkheid om politieke  
besluitvorming te beïnvloeden ook een democratische functie heeft. 
Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de ambtenaar om te bepalen 
waarover en op welke wijze hij van zijn grondrecht gebruik wil maken. In 
voorkomende gevallen is het aan de rechter om te bepalen of hij daarmee de 
grenzen van artikel 125a AW heeft overschreden.  
Vooralsnog moet er van worden uitgegaan dat het maatschappelijk debat wordt 
gediend met de publieke inbreng van ambtenaren. Het zijn vaak juist ambtenaren 
die daar vanwege hun ervaring en kennis van de materie een zinvolle bijdrage 
aan kunnen leveren61.Bestuurders moeten er dan ook niet te snel vanuit gaan dat 
de vrijheid van meningsuiting een goede functievervulling door de ambtenaar in 
de weg staat. 
 
In de bestuurskundige en rechtsgeleerde literatuur zijn de meeste auteurs het er 
wel over eens, dat de grondrechten in hun volle omvang ook aan ambtenaren 
toekomen.  
Een van de weinige auteurs die ten aanzien van de positie van de ambtenaar nog 
klassiek Weberiaanse opvattingen huldigt is Paul Cliteur. Hij gaat er vanuit dat 
een ambtenaar volledig ondergeschikt is aan de minister of wethouder en diens 
beleid loyaal moet uitvoeren. Het moet een ambtenaar dan ook niet worden 
toegestaan om het beleid van zijn politieke baas openlijk te bekritiseren; sterker 
nog, ambtenaren moeten volledig in het verborgene opereren; “Ik ken een aantal 
secretarissen-generaal bij naam en dat is een heel slecht teken. Een departement 
waar je niets van hoort en waarvan alleen de minister in beeld is, daar gaat het 
goed.”62 
 
Cliteur is van mening dat aan ambtenaren in beginsel niet het grondrecht van de 
vrijheid van meningsuiting toekomt; zijns inziens leent dit grondrecht zich niet 
voor toepassing in ambtelijke verhoudingen.  
Daarbij gaat Cliteur uit van een dogmatisch vrijheidsbegrip dat in voorkomende 
gevallen - gegeven zijn ruime definitie - al snel over de rand van artikel 125a AW 
zal stromen: “Kenmerkend voor vrijheid van meningsuiting lijkt dat je zelf mag 
bepalen over welke onderwerpen je een mening wilt ventileren en dat je dat kan 
doorzetten tegen de wil van een bestuurlijke of politieke meerdere in. Wie dus 
vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren wil verdedigen moet verdedigen dat 
een ambtenaar standpunten mag innemen in het publieke debat die geheel 
ingaan tegen de wensen en ideeën van de minister.”63   
 
In artikel 125a AW wordt ondermeer bepaald dat een ambtenaar zich dient te 
onthouden van zijn grondwettelijke recht op het openbaren van zijn gedachten of 
gevoelens, indien door de uitoefening van deze rechten een goede vervulling van 
zijn functie of een goed functioneren van de ‘openbare dienst’, voor zover deze in 
verband staat met zijn functievervulling niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.  
 
In voorkomende gevallen is het aan de bestuursrechter om te bepalen of een 
bepaalde uiting van een ambtenaar een goede functievervulling of een goed 
functioneren van de openbare dienst in de weg staat.  

                                           
60 Verhulp 1997, p. 207 
61 Verhulp 1997, p. 237 
62 Binnenlands Bestuur 23-08-2002 
63 Cliteur 2001, p. 32 
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In het kader van zijn betoog stelt Cliteur de hypothetische situatie, waarin een 
rechter naar aanleiding van een bepaalde uiting door een (hoge) ambtenaar tot 
de conclusie komt dat diens functievervulling en/of de openbare dienst door die 
uiting niet in gevaar is gekomen. De ambtenaar heeft een rechtmatig gebruik  
van zijn grondrechten gemaakt. Desondanks kan zich de situatie voordoen dat de 
betreffende minister door het parlement (ministerieel)verantwoordelijk wordt 
gehouden en op grond daarvan weggestuurd vanwege een meningsuiting die hij 
op gezag van de rechter niet mag verbieden! Op dit punt gaan volgens Cliteur 
juridische en politieke oordelen door elkaar lopen en komt hij tot de conclusie dat 
de parlementaire democratie ‘onevenwichtig veel controlemacht’ overhevelt naar 
de rechterlijke macht. Het effect daarvan is dat de ministeriele 
verantwoordelijkheid wordt uitgehold64. In een democratische samenleving 
waarin de minister verantwoordelijk is voor het doen en laten van zijn 
ambtenaren, is volgens Cliteur voor een ruim gebruik van het recht op vrije 
meningsuiting door ambtenaren dan ook geen plaats.  
 
Ten aanzien van het leerstuk van de ‘ministeriele verantwoordelijkheid’65 moet in 
dit verband worden opgemerkt, dat deze door de groei van het ambtenarencorps 
en het steeds breder wordende terrein waarop aan ambtenaren 
verantwoordelijkheden worden toegekend, nog meer dan vroeger een ‘fictie’ is 
geworden. Daarmee wordt duidelijk dat de ministeriele verantwoordelijkheid in 
een democratische rechtsstaat vooral een juridische constructie of 
staatsrechtelijke afspraak is ten dienste van democratische controle66. Door het 
collectieve ambtelijk handelen binnen een departement of gemeentelijke dienst 
toe te rekenen aan de daarvoor verantwoordelijke bestuurder, wordt het 
controleerbaar voor parlement of gemeenteraad. Tegen deze achtergrond is het 
niet erg overtuigend om het belang van de ministeriele verantwoordelijk te 
hanteren als argument tegen de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren 
 

3.2.2. Klokkenluiden. 

Met het opnemen van een bepaling in de AW op grond waarvan overheden 
worden verplicht een procedure op te stellen over het omgaan met meldingen 
van mistanden,67heeft de overheid het signaal afgegeven serieus met het 
fenomeen ‘klokkenluider’ om te willen gaan.  
Klokkenluiden - het publiekelijk aan de orde stellen van ernstige interne 
misstanden, waarvan de klokkenluider enige feitelijke kennis heeft - wordt in de 
literatuur vaak getypeerd als een species van de genus ‘vrijheid van 
meningsuiting’. Dit is zeker het geval, maar daarnaast zijn er ook situaties waarin 
op ambtenaren de verplichting rust om misstanden - of erger – te melden. Artikel 
162 lid 1 WvSv legt specifiek aan ambtenaren de verplichting op om aangifte te 
doen van misdrijven in het algemeen en ambtsmisdrijven in het bijzonder. 
Volgens de memorie van toelichting ligt het in de aard der zaak dat een 
ambtenaar voor dat hij aangifte doet, hij eerst contact opneemt met de leiding 
van de betreffende dienst. Meent hij vervolgens dat de zaak in de doofpot wordt 
gestopt dan rust op hem alsnog (of juist dan) een aangifteplicht68. Als zodanig 
hebben we hier te maken met een door de wet opgelegde vorm van 
klokkenluiden, die met de vrijheid van meningsuiting niets van doen heeft.  
 
Gezien de aard van het fenomeen, toegespitst op de gevolgen die het heeft 
binnen de organisatie en de positie van de klokkenluider ten opzichte van de 
kwestie die hij aan de orde stelt, zal een klokkenluider al relatief snel de grens 

                                           
64 Cliteur 2001, p. 34/35 
65 hetzelfde geldt uiteraard ook voor de politieke verantwoordelijkheid van de democratisch 
gecontroleerde bestuurders bij de lagere overheden.  
66 ROP nr. 21, 1999 p. 4 
67 art. 125quinquies lid 1 onder f AW 
68 Verhulp 1997, p. 246 



 28 

van art 125a AW overschrijden. In deze afweging komt de jurisprudentie van de 
CRvB de klokkenluider echter te hulp, waarin het correct ‘luiden van de klok’ in 
het belang van het functioneren van een overheidsdienst wordt beschouwd69. Dit 
uitgangspunt voorkomt dat overheidsmanagers in het concrete geval al te snel 
concluderen dat de belangen van de werkgever door de klokkenluider zijn 
geschaad.     
 
Het spreekt vanzelf dat een ambtenaar die aan zijn verplichtingen wil voldoen, 
daarin op ruime schaal tegemoet wordt gekomen en ook voldoende bescherming 
wordt geboden tegen mogelijke nadelige gevolgen van zijn melding. Deze 
bescherming dient er uiteraard ook te zijn voor ambtenaren (én werknemers in 
de private sector) die op grond van een wettelijke verplichting of op grond van 
hun eigen morele standaard de aandacht vragen voor misstanden waar ze in hun 
werk tegenaan zijn gelopen. In het geval van de overheid is het belang daarvan 
nog extra groot omdat de klokkenluider door zijn actie een positieve bijdrage 
levert aan de kwaliteit van het openbaar bestuur; en daarmee aan behoud of 
herstel van het vertrouwen van het publiek in de overheid.  
  
Afgaande op de uitkomsten van een recent onderzoek naar het functioneren van 
klokkenluidersregelingen bij de overheid, is dat lang nog niet overal het geval.70 
Zo blijkt nog niet eenderde van de ambtenaren met een vermoeden van een 
misstand dit te melden, waarbij angst voor de negatieve gevolgen het 
belangrijkste motief is71. Ook kennen de klokkenluidersregelingen bij de overheid, 
afgezien van hun onbekendheid72, de nodige beperkingen waardoor het de nodige 
interpretatievaardigheid vraagt om de ‘ernst’ van een misstand te beoordelen. 
Kwalijker is dat de klokkenluidersregelingen bij de overheid, de klokkenluider zelf 
vrijwel geen rechtsbescherming bieden. De regelingen volstaan met een 
‘verbodsbepaling’ op het benadelen van de klokkenluider als gevolg van zijn 
melding, waarbij verder geen concrete vorm van bescherming wordt geboden. 
Bovendien kennen de meeste regelingen maar een beperkte mate van 
vertrouwelijkheid73. 
 
3.2.3 Integriteitsbeleid en gedragscodes. 

Terug naar de brief van de minister van BZK van 30 oktober 2008. Daarin stelt zij 
zich op het standpunt dat de ambtelijke rechtspositie er (mede) toe dient dat 
ambtenaren makkelijker of eerder zullen beantwoorden aan de eisen van 
loyaliteit, integriteit en onpartijdigheid.  
Voor zover de minister daarmee doelt op het feit dat ambtenaren bepaalde 
(on)geschreven regels in acht nemen bij hun doen en laten, is dit feitelijk juist. 
Zo is de ambtenaar op grond van bepalingen in de verschillende 
rechtspositieregelingen gehouden zijn betrekking en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen, nauwgezet en ijverig te vervullen en zich te gedragen zoals het 
een goed ambtenaar betaamt74. Het niet nakomen van deze verplichtingen levert 
‘plichtsverzuim’75 op, dat overeenkomstig het ambtelijk tuchtrecht met 
disciplinaire maatregelen kan worden bestraft.  
 
Het bestaan van gedragsnormen voor ambtenaren, waarvan de naleving in de 
rechtspositieregeling wordt gesanctioneerd, is echter geen argument om het 
voorbestaan van afzonderlijke ambtelijke rechtspositie te bepleiten. In het 

                                           
69 o.a. CRvB 2 maart 1995, TAR 1995, 142 
70 Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector, 2008 
71 idem, p. 41 e.v. 
72 idem, p. 29 e.v.; minder dan eenderde van de ondervraagde ambtenaren is met de regelingen 
bekend. 
73 Idem, p. 53 e.v. 
74 Compilatie van artikel 50 lid 1 ARAR en artikel 15:1 CAR/UWO 
75 Artikelen 80 ARAR en 16:1:1 CAR/UWO; hierbij kan het ook gaan om  gedragingen buiten diensttijd 
en in de privesfeer  
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particuliere bedrijfsleven zijn vele voorbeelden te vinden van sectoren en 
beroepsgroepen waarbij in de (collectieve) arbeidsovereenkomst of daaraan 
gekoppelde regelingen, gedragsnormen zijn opgenomen met bijbehorend 
tuchtrechtelijke bepalingen76.   
 
Gezien haar concretisering van de ambtelijke attitude in competenties77 als 
loyaliteit, integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en betrokkenheid, lijkt de 
minister het oog op te hebben op de in de inleiding genoemde ‘sociaal functionele 
kenmerken’. Zoals gesteld vloeien deze voort uit de (veronderstelde) ‘ambtelijke 
ethiek’ en vormen ze in die hoedanigheid een onderdeel van de ‘ambtelijke 
status’. De Jong78spreekt in dit verband over “(vermeend bijzondere) ereregels 
die ambtenaren in acht behoren te nemen.” 
Met een verwijzing naar de jurisprudentie van de CRvB, komt De Jong tot de 
conclusie dat het met betrekking tot deze ereregels in feite gaat om 
integriteitsrisico’s of vormen van niet-integer handelen door ambtenaren, die ook 
in civielrechtelijke arbeidsrelaties tot een reactie van de werkgever zouden 
hebben geleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als het hebben van 
aanzienlijke schulden, slapen onder werktijd of het aannemen van 
steekpenningen. Ambtenaren hebben niet het monopolie op deze voor een goede 
functievervulling benodigde competenties.             
 

Voor het werken bij de overheid is de persoonlijke integriteit van de ambtenaar 
een eerste vereiste. Om dat te bevorderen is de AW sinds 1 maart 2006 
uitgebreid met artikelen die de overheid verplichten om integriteitsbeleid te 
voeren79. Op grond daarvan moeten overheidswerkgevers op alle niveaus 
preventief integriteitsbeleid voeren in de vorm van het stellen en handhaven van 
regels80 ten aanzien van functiescheiding, nevenfuncties, voorkoming van 
financiële belangenverstrengeling en de omgang met klokkenluiders81. Daarnaast 
dient de interne cultuur van organisaties het aan de orde stellen van 
integriteitsdilemma’s te stimuleren. Zodoende kunnen integriteitsrisico’s en 
kwetsbare plekken binnen de organisatie zichtbaar worden gemaakt en kan in 
dialoog de grens tussen integer en niet-integer handelen worden verkend.   
 
Ook na het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie en overgang naar het 
civiele arbeidsrecht is het de overheid, gezien haar bijzondere positie, niet 
toegestaan om zich als een willekeurige marktpartij te gedragen. 
Op de overheid blijft de plicht rusten om het algemeen belang te dienen door een 
efficiënte en effectieve inzet van collectieve middelen, burgers gelijk te 
behandelen en partijen ten opzichte van elkaar niet te bevoordelen of achter te 
stellen. Dat is een wezenlijk verschil met een private onderneming die haar eigen 
belang kan laten prevaleren.  
Normalisering van de rechtsverhouding heeft niet tot gevolg dat de 
overheidswerkgever in zijn hoedanigheid van marktpartij ook de normen en 
waarden van ‘de markt’ overneemt. Ook in die situatie zal de integriteit van de 
overheid en de overheidswerknemers in wet- en regelgeving gewaarborgd dienen 
te zijn. Dit kan door de integriteitsregelingen en gedragscodes die nu nog 
onderdeel zijn van de ambtelijke rechtspositieregelingen, in het BW of in de 
afzonderlijke CAO’s op te nemen.  
 

                                           
76 voorbeelden van dit soort professionals in dienstverband zijn: artsen, advocaten, voetballers en 
journalisten. 
77 Competentie hier gebruikt in de zin van functie-eis: behorend tot het geheel van kennis, ervaring, 
vaardigheden en eigenschappen, waardoor iemand in staat is een functie naar behoren te vervullen.  
78 De jong 1982, p. 115 e.v. 
79 Art. 125quater + 125quinquies AW. 
80 Al dan niet in de vorm van een gedragscode. 
81 0.a. art.51 en 61 t/m 64 ARAR en art. 15:1 t/m 15:1g CAR/UWO 
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§ 3.3  Ontslagbescherming. 

Uit hun ondergeschiktheid aan democratische gecontroleerde bestuurders volgt, 
dat ambtenaren flexibel moeten kunnen omgaan met hun wisselende politieke 
prioriteiten en inzichten. Persoonlijke voorkeuren van ambtenaar kunnen daarbij 
niet bepalend zijn. Daar staat tegenover dat de ambtenaar die te goeder trouw en 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid handelt, bescherming verdient tegen 
politieke willekeur van bestuurders.  
 
Zonder ook maar iets aan deze uitgangspunten van ons staats- en 
ambtenarenrecht af te willen doen, is het goed om aan het begin van een 
paragraaf over de ontslagbescherming van ambtenaren de vraag te stellen hoe 
ver die bescherming moet gaan. Moet iedere ambtenaar onder alle 
omstandigheden tegen een politiek gemotiveerd ontslag worden beschermd?  
Onder bepaalde omstandigheden is het toch denkbaar en niet bij voorbaat 
afkeurenswaardig dat topambtenaren het lot van hun politieke baas delen. Zo is 
voorstelbaar dat bij een wisseling van de politieke wacht op een ministerie, een 
secretaris generaal die zich onder de vertrekkende minister sterk heeft 
geprofileerd, omwille van de geloofwaardigheid van de nieuwe minister (die een 
ander politieke kleur heeft) het veld zal moeten ruimen. 
Voor topfunctionarissen in het bedrijfsleven is dit niet anders. Ook daar komt het 
voor dat bij het aantreden van een nieuwe CEO of raad van bestuur, managers in 
de top sneuvelen omdat ze niet passen bij de nieuwe bedrijfsstrategie of gewoon 
omdat de nieuwe topman zijn eigen entourage meeneemt. Dat is een 
bedrijfspolitieke realiteit die zo elegant mogelijk moet worden opgelost. Het 
civiele arbeidsrecht heeft door zijn contractuele basis de naam dit soort zaken 
beter te kunnen regelen door het toekennen van (soms weliswaar exorbitante) 
vergoedingen.  
Zowel in het bedrijfsleven als in het openbaar bestuur komt dit soort 
(bedrijfs)politieke willekeur voor. Het is een illusie om te denken dat dit met wet- 
en regelgeving kan worden voorkomen en wellicht is het ook helemaal niet 
wenselijk. Wel zullen politiek geïnspireerde ontslagbesluiten bij de overheid 
transparant moeten worden genomen en zullen voor de betrokkenen passende 
voorzieningen moeten worden getroffen. 
 
Met betrekking tot de overige 99,9% van de ambtenaren waarop het voorgaande 
niet van toepassing is de vraag aan de orde of hun rechtsbescherming ‘beter’ is of 
veder gaat dan die van werknemers onder het civiele arbeidsrecht. Voor zover 
ambtenaren in vergelijking met werknemers een betere rechtsbescherming 
(tegen ontslag) kennen, kan deze voortvloeien uit zowel de verschillende 
regelingen op het gebied van het materiële ontslagrecht, als uit de aard van de 
rechtsbescherming. Daarop wordt in de volgende subparagrafen nader ingegaan. 
 
3.3.1 Materieel ontslagrecht. 

Wat het materiële ontslagrecht betreft, gaat het vooral om de verschillen tussen 
het ‘open stelsel’ van ontslaggronden in het BW, versus het ‘gesloten stelsel’ in 
het ambtenarenrecht.  
 
Het ambtenarenrecht kent sinds het van kracht worden van de AW in 1929 een 
‘gesloten ontslagstelsel’ dat per sector bestaat uit een limitatieve opsomming van 
gronden waarop ontslag kan worden gegeven82. De meest voorkomende gronden, 
die zijn opgenomen in de verschillende rechtspositieregelingen, zijn: ontslag op 
verzoek, arbeidsongeschiktheid, bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
onbekwaamheid of functie-ongeschiktheid, reorganisatie of overtolligheid en 

                                           
82 De meeste rechtspositieregelingen kennen overigens wel een escape (o.a. artikel 99 ARAR en artikel 
8:8 CAR/UWO), waardoor het mogelijk is om -  al dan niet onder voorwaarden - op grond van een 
andere dan de genoemde ontslaggronden (onder toekenning van een passende vergoeding) een 
ontslag te realiseren; helemaal ‘gesloten’ is het ontslagstelsel dus niet! 
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strafontslag. De achterliggende gedachte bij een limitatieve opsomming van in 
objectieve termen omschreven gronden is, dat de overheidswerkgever in 
voorkomende gevallen een expliciete keuze voor een ontslaggrond moet maken 
en dat vervolgens de juistheid daarvan ter beoordeling aan de rechter kan 
worden voorgelegd. Gegeven het feit dat de rechtspositie van de ambtenaar 
eenzijdig door de overheidswerkgever wordt vastgesteld wordt hierin een vorm 
van ongelijkheidscompensatie gezien. 
 
Het belang van toetsing door de rechter wordt door Van Zutphen als volgt geduid 
“Een van de belangrijkste voorwaarden die door de ambtenarenrechter aan het 
ontslagbesluit wordt gesteld, is de eis dat het besluit voldoende feitelijke 
grondslag heeft en door zijn motivering moeten kunnen worden gedragen.” 83  
Met andere woorden; komen de aangevoerde redenen overeen met de feiten en 
zijn die van voldoende gewicht om een ontslag te rechtvaardigen.  
 
Sinds het ook mogelijk is om ontslag te verlenen op een primaire en een 
subsidiaire grond84 is het voor de overheidswerkgever makkelijker om een 
(combinatie van) ontslaggrond(en) te kiezen die het onderliggende feitencomplex 
dekt. Het ‘voor twee ankers gaan’, verkleint de kans dat een ontslagbesluit door 
de bestuursrechter in beroep wordt vernietigd, waarmee de veronderstelde 
bescherming van de ambtenaar tegen ontslag navenant afneemt. Bovendien is de 
bestuursrechter bevoegd om op grond van art. 8:72 lid 3 Awb de rechtsgevolgen 
van een besluit dat op onjuiste gronden is genomen, bij aanwezigheid van een 
andere (maar niet aangevoerde) ontslaggrond, in stand te laten. Dit zonodig 
onder toekenning van een schadevergoeding o.g.v. art. 8:73 Awb. 
 
Het open ontslagstelsel van het BW vereist voor de opzegging geen grond die 
voldoet aan een gespecificeerde wettelijke norm; een ‘redelijke ontslaggrond’ is 
toereikend. De werkgever kan ontslag geven als daar in redelijkheid toe kan 
worden gekomen. Van Bon heeft er echter op gewezen dat het huidige duale 
civielrechtelijke ontslagstelsel toch ook weer minder ‘open’ is dan op het eerste 
gezicht lijkt. 85 Een belangrijk verschil tussen het civiele ontslagrecht en het 
ambtenarenontslagrecht betreft de preventieve ontslagtoets (art. 6 lid 1 BBA) die 
wel van toepassing is op civiele arbeidsverhoudingen, maar niet op 
publiekrechtelijke arbeidsrelaties. In het ambtenaren ontslagrecht wordt het 
ontslag pas getoetst nadat het ontslag is geëffectueerd.  
In het bij het BBA behorende ‘Ontslagbesluit’, worden in de paragrafen 4 en 5 als 
gronden voor ontslag genoemd: bedrijfseconomische redenen, ongeschiktheid 
voor de functie, ernstige gewetensbezwaren van de werknemer, verwijtbare 
handeling of nalatigheid, een ernstige en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebrek. Voor elk van deze 
situaties worden in het ontslagbesluit afzonderlijke criteria gegeven, waaraan een 
verzoek om toestemming voor ontslag wordt getoetst. Hoewel het ontslagbesluit 
strikt  genomen niet van toepassing is op ontbindingen op grond van art 7:685 
BW, laat de kantonrechter zich bij de beoordeling van ontbindingsverzoeken op 
grond van gewijzigde omstandigheden ook wel leiden door de inhoud van het 
Ontslagbesluit, waardoor het op indirecte wijze betekenis krijgt in de civiele 
ontbindingsprocedure.           
 
De Jong voerde in zijn preadvies voor de NJV (1982) aan dat de uitputtende 
regeling van de beëindiging van de ambtelijke aanstelling (die tot doel heeft om 
de besluitvorming volgens objectieve maatstaven te doen plaatsvinden) wellicht 
tot grotere rechtspositionele zekerheid voor de ambtenaar leidt, maar dat de 
overheidswerkgever daarvoor een prijs moet betalen in de vorm van verstarring 
                                           
83 van Zutphen 1991, p. 427 
84 CRvB 31 december 1996, TAR 1997, 32 
85 Van Bon 2006, p. 535 e.v. 
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en gebrek aan flexibiliteit binnen zijn organisatie86. Een te sterke focus op de 
rechtszekerheid van de ambtenaar gaat zo ten koste van transparantie, 
flexibiliteit en slagvaardigheid van de overheid. 
  
In plaats van zich te fixeren op gespecificeerde ontslaggronden, wordt in het 
private ontslagrecht de feitelijke ontslaggrond op z’n zwaarwegendheid getoetst, 
waarbij de rechter eveneens objectieve maatstaven hanteert. De voors en tegens 
van beide rechtsstelsels tegen elkaar afwegend, bepleit De Jong ook voor 
overheidswerknemers de introductie van een stelsel van ontslagverboden – 
“waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de verbondenheid tussen 
de openbare dienst en het politieke gebeuren in de parlementaire democratie”87 - 
in combinatie met een open systeem van objectieve ontslaggronden. Een 
dergelijk systeem veronderstelt wel een algemene opzegbevoegdheid van de 
overheidswerkgever, zoals ook in het private arbeidsrecht het geval is. Ook 
Sprengers kan zich in een degelijk stelsel vinden mits dit is gekoppeld aan een 
vorm van preventieve ontslagtoetsing88. Hij plaatst dit in het kader van een voor 
beide partijen profijtelijke ruil: het open stelsel van ontslaggronden geeft 
werkgevers de gewenste flexibiliteit en de ontslagverboden verschaffen in 
combinatie met de preventieve ontslagtoets werknemers de gewenste 
zekerheid89.  
 
In de praktijk doet zich regelmatig de situatie voor waarin werkgever en  
werknemer/ambtenaar het na overleg uiteindelijk eens zijn geworden over het 
feit dat de arbeidsverhouding in de gegeven situatie tot een einde moet komen. 
Daarbij verschillen partijen vaak nog wel van mening over de vraag hoe die 
‘gegeven situatie’ is ontstaan en wat ieders aandeel daarbij is geweest. Het 
ambtenarenrecht met zijn gesloten stelsel van ontslaggronden en bijbehorende 
motiveringsplicht biedt in dit soort gevallen geen mogelijkheden om de redenen 
voor het ontslag enigszins te ‘verdoezelen’ door een ontslag op neutrale gronden 
overeen te komen. Het wordt als een groot ‘voordeel’ van het civiele ‘open stelsel’ 
gezien, dat het in dit soort lastige ontslagsituaties minder ‘juridiserend’ werkt, 
waardoor het partijen meer vrijheid geeft om in de gegeven omstandigheden een 
einde van de arbeidsverhouding te realiseren waarbij de ‘echte redenen’ verder 
onbesproken kunnen worden gelaten.  
 
Een belangrijk verschil tussen het ambtenarenontslagrecht en het op het BW 
gebaseerde civiele ontslagrecht schuilt in de benadering van het conflict door de 
rechter. De bestuursrechter is gehouden het ontslagbesluit op zijn rechtmatigheid 
te toetsen om vervolgens op basis daarvan te beoordelen of een besluit in stand 
kan blijven en - zo niet - of deze moet worden vervangen door een nieuw besluit, 
dan wel of (mogelijk onder toekenning van een schadevergoeding) de gevolgen 
van het vernietigde besluit in stand kunnen blijven o.g.v. art 8:72 Awb. 90   
De kantonrechter daarentegen is in de praktijk van ontbindingszaken primair uit 
op het ‘oplossen’ van het probleem. Dat resulteert in verreweg de meeste 
gevallen in een ontbinding van het dienstverband onder voorwaarden waarbij de 
aanspraak op een WW-uitkering vrijwel is zekergesteld, in combinatie met een 
financiële vergoeding. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat sinds 1 oktober 
200691 door het UWV minder snel wordt  aangenomen dat een werknemer ten 
aanzien het ontstaan of voortduren van zijn werkloosheid een verwijt kan worden 

                                           
86 de Jong 1982, p. 84 e.v.  
87 de Jong 1982, p. 86 
88 Sprengers is (met Van der Heijden, 1997) van mening dat de preventieve ontslagtoets (in 
vergelijking met een beroepsprocedure achteraf) het meeste recht doet aan de grondslagen van het 
arbeidsrecht m.b.t. bescherming en ongelijkheidscompensatie. (Sprengers 1998, p 723)   
89 Sprengers 1998, p. 725 
90 Brenninkmeijer 1991, p. 278 
91 Op deze datum zijn de UWV beleidsregels m.b.t. de toepassing van de artikelen 24 en 27 WW van 
kracht geworden. 
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gemaakt. Daardoor is het belang van deze rol van de kantonrechter afgenomen. 
Sindsdien voelen werkgevers en werknemers zich vrijer om zelf in onderling 
overleg tot beëindiging van het dienstverband te besluiten; als gevolg waarvan 
het aantal pro forma-zaken bij de kantonrechter sterk is afgenomen. 
 
3.3.2 Rechtsbescherming. 

Voor een bespreking van de rechtsbescherming in het kader van het  
bestuursrecht, is het belangrijk om het procesrecht zelf te onderscheiden van de 
toetsingsnormen die daarbij worden gehanteerd.   
De arbeidsverhouding tussen overheidswerkgever en ambtenaar, wordt beheerst 
door de Algemene wet bestuursrecht; een wet die primair is gericht op het 
reguleren van de relatie tussen overheid en burger. Het gaat daarbij om vragen 
als, in hoeverre mag de overheid rechten en vrijheden van de burger inperken en 
op welke wijze kan de burger zich verweren tegen onrechtmatige 
overheidsbemoeienis? Bij deze vragen spelen zowel het algemene belang92 als de 
belangen van derden een rol.  
In het kader van de Awb wordt de overheidswerkgever aangemerkt als een 
bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb. Ambtenaren kunnen bezwaar 
maken tegen een besluit of een daarmee gelijk te stellen handeling van hun 
werkgever, voor zover dat hun rechtspositie raakt (art. 8:1 lid 2 Awb). Behalve 
aan ontslag, kan in dit verband ook worden gedacht aan het niet verlenen van 
verlof op een bepaald tijdstip, het vaststellen van een bestreden beoordeling, het 
terugvorderen van teveel betaald salaris, het niet verlenen van een vaste 
aanstelling e.d.. Na de bezwaarschriftprocedure bij de werkgever, bestaat voor de 
ambtenaar de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger 
beroep bij de Centrale Raad van Beroep.       
 
3.3.2.1 Procesrecht. 

Wat het procesrecht betreft zijn vrijwel alle auteurs het er over eens dat de 
verplichte bezwaarprocedure een element van het bestuursrecht is, dat in een of 
andere vorm ook in een toekomstig uniform stelsel van rechtsbescherming 
behouden moet worden.  
Als belangrijke voordelen van deze voorfase van de beroepsprocedure worden 
gezien:  a.) de “zeefwerking”, als gevolg waarvan het aantal beroepsprocedures 
beperkt blijft en  b.) de mogelijkheden die het biedt om tot een inhoudelijk betere 
besluitvorming te komen. Daarbij gaat het dan vooral om de verplichte 
hoorprocedure (art. 7:2 Awb), waarbij nieuwe feiten en omstandigheden aan de 
orde kunnen worden gesteld (art. 7:9 Awb) met als resultaat een volledige 
heroverweging van het bestreden besluit (art. 7:11 Awb).  
 
De keerzijde van de bezwaarprocedure (en in het verlengde daarvan de 
beroepsprocedure) is de juridiserende uitwerking die het heeft op de relatie 
tussen overheidswerkgever en –werknemer. Zo heeft Naves er op gewezen dat 
het in arbeidsgeschillen bij de overheid vooral draait om de eenzijdige besluiten 
van de werkgever, in plaats van de (gebrekkige) onderlinge samenwerking of de 
(slechte) verstandhouding. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een reorganisatie op 
verschillende momenten besluiten aan de orde zijn die, indien de ambtenaar 
daartegen niet tijdig bezwaar aantekent, rechtskracht krijgen. Wordt de 
ambtenaar als gevolg van de reorganisatie ontslagen, dan ziet hij zich aldus 
geconfronteerd met een reeks voldongen feiten93, waartegen verweer niet meer 

                                           
92 Bij de rechtsverhouding tussen overheidswerkgever en ambtenaar als zodanig is het algemeen 
belang niet betrokken. Regelingen voor ambtenaren moeten alleen dan afwijken van die in de private 
sector, indien de positie van de overheid dat noodzakelijk maakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 
‘primaat van de politiek’ in verband met de WOR. 
93 i.c. besluiten waarbij stellingen kunnen worden betrokken als “Mijn functie is ten onrechte 
opgeheven; niet ik maar een collega moet worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat; op de 
afvloeiingslijst ben ik op een te lage plaats gezet; ten onrechte ben ik gepasseerd voor een tweetal 
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mogelijk is. Daarnaast zijn er ook geluiden die er op duiden dat de verplichte 
bezwaarprocedure als ‘ticket’ voor de beroepsprocedure leidt tot lichtvaardigheid 
en minder zorgvuldige besluitvorming bij het primaire besluit.94 
 
Gezien zijn aard past het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht waarschijnlijk 
beter bij het hiërarchische karakter van de arbeidsrelatie dan het civiele 
arbeidsrecht. Hetzelfde geldt voor de zorgvuldigheidseisen die aan besluiten van 
de overheidswerkgever worden gesteld. Desondanks is Van Peijpe95 van mening 
dat het civiele arbeidsprocesrecht van de kantonrechter uiteindelijk toch beter in 
staat is om definitieve oplossingen te creëren voor arbeidsconflicten. Hij komt tot 
deze conclusie op grond van de beperkingen van het bestuursprocesrecht. Het 
ambtenarenrecht, roept voor ambtenaren rechten in het leven die met behulp van 
het rigide bestuursprocesrecht worden gehandhaafd. Dit heeft ondermeer tot 
gevolg, dat wanneer een ambtenaar door de bestuursrechter in het gelijk is 
gesteld, het geschil daarmee nog niet is opgelost; in de meeste gevallen moet 
zijn werkgever een nieuw besluit nemen.  
Het bestuursrecht is niet ontworpen om de relatie tussen werkgever en 
werknemer te reguleren, waarbij het niet (alleen) gaat om rechtmatigheid en het 
beschermen van rechten maar ook om het aanpassen van de onderlinge 
verhoudingen aan gewijzigde omstandigheden. Het bestuursrecht combineert dan 
ook slecht met de institutionele benadering van de arbeidsovereenkomst zoals 
deze sinds het Van der Lely - Taxi Hofman-arrest in 199896 door de Hoge Raad in 
het civiele arbeidsrecht wordt voorgestaan.  
 
Een ander aspect van het procesrecht betreft de mate van (niet-)lijdelijkheid van 
de rechter. In het bestuursprocesrecht, waarbij geen sprake is van een verplichte 
procesvertegenwoordiging, heeft de rechter in beginsel een actieve rol waarbij 
deze zich niet hoeft te beperken tot hetgeen partijen aan hem voorleggen. 
Algemeen wordt het belang van de (niet-)lijdelijkheid van de rechter bezien in het 
licht van de ongelijkheidscompensatie tussen partijen. Gezien het feit dat met 
name in ontbindingszaken ook de kantonrechter een meer actieve rol vervult, 
neemt het belang van de (niet-)lijdelijke rechter als onderscheidend element 
tussen privaat- en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, geleidelijk aan af97.         
 
3.3.2.2 Toetsingsnormen. 

Hét grote verschil tussen de bestuursrechtelijke en de privaatrechtelijke 
rechtsbescherming betreft de normen die door de rechter worden gehanteerd bij 
het toetsen van het handelen van werkgever en werknemer/ambtenaar.  
In het private arbeidsrecht worden ‘goed werkgeverschap’ én ‘goed 
werknemerschap’ beoordeeld aan de hand van maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. Op grond van artikel 6:248 BW kunnen de rechtsgevolgen van een 
overeenkomst op grond van de redelijkheid en de billijkheid worden uitgebreid of 
beperkt. Dit uitgangspunt wordt voor de relatie werkgever – werknemer 
bevestigd in artikel 7:611 BW. De Hoge Raad heeft in 1993 overwogen dat de 
vraag of een werkgever zich al dan niet als een ‘goed werkgever’ heeft gedragen, 
in beginsel in zijn volle omvang door de rechter kan worden getoetst.98 Aldus zijn 
de ongeschreven redelijkheids- en billijkheidsregels voluit van toepassing op de 
privaatrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer.   
 

                                                                                                                         
vacante functies; ik had dus niet ontslagen mogen worden!” H.C. Naves, in ‘Heeft de ambtelijke status 
nog toekomst?’ CAOP 2005, p. 75.    
94 Sprengers 1998, p. 82 
95 Van Peijpe 2005, P. 404) 
96 HR 26 juni 1998, JAR 1998/199 
97 Sprengers 1998, p. 89 
98 HR 1 juli 1993, NJ 1993, 667; JAR 1993/195 
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Sinds 2005 bevat de AW een publiekrechtelijke evenknie van artikel 7:611 BW. In 
artikel 125ter AW wordt bepaald dat bevoegd gezag en ambtenaar verplicht zijn 
zich als ‘goed werkgever’ en ‘goed ambtenaar’ te gedragen. In de memorie van 
toelichting bij dit wetsartikel wordt de verwachting uitgesproken dat de open 
norm van goed werkgeverschap van het bevoegd gezag zal worden ‘ingekleurd’ 
door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.99   
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen de overheidswerkgever als 
wegwijzer met betrekking tot de vraag hoe hij als een goed werkgever op een 
‘behoorlijke wijze’ van zijn bevoegdheden gebruik kan maken.  
Ook wanneer een overheidswerkgever een discretionaire bevoegdheid toekomt - 
zoals de ontslagbevoegdheid in het geval de daarvoor aangewezen ‘grond’ zich 
voordoet - dient hij daarvan op een ‘behoorlijke wijze’ gebruik te maken.  
 
Met het oog op het onderwerp van deze scriptie is de vraag relevant of in een 
mogelijk toekomstig uniform stelsel van rechtsbescherming, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur ook als toetsingsmaatstaf kunnen dienen voor 
privaatrechtelijke ondernemersbesluiten.  
Heerma van Voss is van mening dat dit zeker mogelijk is en bepleit dan ook een 
codificatie daarvan in een wettelijke regeling.100 Voor een geprivatiseerde 
arbeidsverhouding tussen overheidswerknemer en overheidswerkgever is een 
dergelijke codificatie echter niet noodzakelijk. Via artikel 3:14 BW zijn voor de 
overheidswerknemer de (bestuursrechtelijk) algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur als het ware in het civiele arbeidsrecht geïncorporeerd.101 Een opheffing 
van de status aparte van ambtenaren zal op dit punt dan ook geen ander gevolg 
hebben, dan dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden 
toegepast door de civiele rechter in plaats van de bestuursrechter.      
 
Naast de meer overeenkomstige invulling van de normen, is ook in de 
rechtspraak een toenaderingsproces waarneembaar tussen beide rechtssystemen. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de jurisprudentie rond de 
werkgeversaansprakelijkheid. In het civiele recht is de aansprakelijkheid van de  
werkgever voor de gevolgen van arbeidsongevallen geregeld in artikel 7:658 BW.      
In de AW en de verschillende daarop gebaseerde rechtspositieregelingen 
ontbreekt het ambtelijke equivalent van dit aansprakelijkheidsartikel. Dat leidde 
in het verleden tot uitspraken van de CRvB waarbij de overheidswerkgever in 
beginsel gehouden is om aan de ambtenaar toegebrachte schade te vergoeden. 
“voor zover die redelijkerwijs voor vergoeding in aanmerking komt.”102Daarbij 
was van vergoeding alleen sprake indien bij de werkzaamheden gebruik was 
gemaakt van machines en gereedschappen.  
Aan deze ongelijkheid ten opzichte van het civiele arbeidsrecht heeft de CRvB in 
2000 een einde gemaakt, in een uitspraak waarin onder verwijzing naar artikel 
7:658 lid 2 BW de aansprakelijkheid van de overheidswerkgever werd 
bevestigd.103Hoewel de overwegingen van de CRvB sindsdien vaste rechtspraak 
zijn geworden, blijft het wel merkwaardig dat de werkgeversaansprakelijkheid 
van de overheidswerkgever uit rechterlijke uitspraken voortvloeit, waar die van 
de private werkgever in de wet is verankerd.     
  

                                           
99 Kamerstukken II 2003-04, 29 436 nr.3 p. 18-19; waarin tevens wordt verwezen naar onderzoek 
waaruit zou moeten blijken dat de gronden van goed werkgeverschap in het civiele arbeidsrecht voor 
een belangrijk deel overeenkomen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
100 Heerma van Voss 1992 in: Sprengers 1998, p. 92 
101 In het interdepartementale onderzoeksrapport “Buitengewoon normaal” (2005) wordt aan dit 
inzicht (de incorporatie van art 3;14 BW) voorbijgegaan; nl. daar waar wordt gesteld dat door een 
wijziging van de Awb bewerkstelligd zou kunnen worden dat onder genormaliseerde verhoudingen de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet meer van toepassing zijn op de relatie tussen 
overheidswerknemer en overheidswerkgever. (p. 35)  
102 Sprengers 2001, p. 342 
103 CRvB 22 juni 2000, TAR 2000/112 
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§ 3.4  Coördinatie arbeidsvoorwaardenvorming en ………..? 

Al in 1993 werd in een van de eerste ambtelijke rapporten over de normalisering 
van de ambtelijke rechtspositie de noodzaak van coördinatie van het proces van 
arbeidsvoorwaardenvorming benadrukt. Ten aanzien van de nog maar kort 
daarvoor in sectoren ingedeelde overheidswerkgevers werd toen verondersteld, 
dat deze ook een situatie van volledige normalisatie als zelfstandig opererende 
werkgevers een sterke behoefte aan onderlinge coördinatie zouden hebben.  
Deze behoefte vloeit ondermeer voort uit104:   

• het feit dat de overheid een ‘bijzondere werkgever’ is. Internationale 
verdragen en de grondwet leggen haar verplichtingen op die niet alleen in 
acht moeten worden genomen in de relatie tot burgers maar ook tot de 
eigen ambtenaren.  

• de omstandigheid dat de regering de ruimte voor de arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling voor de rijkssectoren vaststelt. Indirect gebeurt hetzelfde 
voor de sectoren gemeenten en provincies, die via resp. het 
gemeentefonds en het provinciefonds worden gefinancierd105.      

 
Vijftien jaar later wordt de behoefte aan coördinatie en onderlinge samenwerking  
tussen sectoren door de minister van BZK gemotiveerd door te wijzen op het feit 
dat overheidswerkgevers worden geconfronteerd met gemeenschappelijke 
ontwikkelingen en problemen zoals een veranderende beroepsbevolking, een 
gewijzigd verwachtingenpatroon van meer geëmancipeerde burgers ten aanzien 
van de overheid en vergrijzing van het overheidspersoneel. Bovendien hebben 
alle sectoren te maken met een publiekrechtelijk arbeidsvoorwaardenregime.106 
 
Terugkijkend wordt duidelijk dat het object van coördinatie zich geleidelijk aan 
heeft uitgebreid van een gelijkmatige (gecontroleerde) arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling, naar het leveren van een bijdrage door alle overheidssectoren aan 
het realiseren van de doelstellingen van het regeringsbeleid op sociaal 
economisch terrein. 
 
3.4.1 Coördinatie arbeidsvoorwaardenvorming.  

In 1997 is door het kabinet vastgesteld op welke wijze de jaarlijkse ruimte voor 
de arbeidsvoorwaarden(ontwikkeling) in de overheidssectoren wordt vastgesteld. 
Dit nieuwe referentiemodel dat vanaf 1999 wordt toegepast bestaat uit twee 
delen107:  

• het objectiveerbare deel dat is gerelateerd aan de 
loonkostenontwikkeling in het bedrijfsleven en jaarlijks in de maand 
april wordt vastgesteld;  

• het beleidsmatige deel waarin door het kabinet de compensatie voor 
de incidentele loonontwikkeling (die met name afhankelijk is van de 
demografische opbouw van het personeelsbestand van een sector) en 
de korting voor de (veronderstelde) stijging van de 
arbeidsproductiviteit wordt verdisconteerd.  

 
Het model biedt zo de mogelijkheid door de invulling van het beleidsmatige deel 
de ruimte voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling per sector te laten variëren. 
Met de introductie van het nieuwe referentiemodel zijn de aparte vergoedingen 
voor specifieke kostenontwikkelingen afgeschaft. Als de kosten hoger uitvallen 
moeten de sectorwerkgevers daar zelf een oplossing voor vinden binnen het op 
basis van het referentiemodel vastgesteld budget. Als zodanig is dit 

                                           
104 “Aanstelling aanstellerij?”, p. 12 e.v. 
105 Hierbij moet wel worden aangetekend, dat het vaststellen van de financiele  ruimte voor 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling iets anders is dan het regelen van de arbeidsvoorwaarden. 
106 Kamerstukken II 2008/09, 31 701, nrs. 1-2, p. 21 
107 Kamerstukken II 1998/99, 26 207, nrs. 1-2, p.10 e.v. 
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financieringsmodel voor de sectorwerkgevers een prikkel voor kostenbewust 
onderhandelen. 
 
Net als in het private bedrijfsleven worden ook in de publieke sector 
onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden gevoerd op basis van een mandaat, 
dat voorafgaand aan de onderhandelingen door de sectorwerkgever(s) wordt 
vastgesteld. Het mandaat van partijen aan beide zijden van de 
onderhandelingstafel is uiteindelijk bepalend voor de bandbreedte van de 
onderhandelingen. Na het bereiken van een onderhandelaarsakkoord, wordt dit 
aan de respectievelijke achterbannen voorgelegd. Voor de vijf kabinetssectoren 
van de rijksoverheid is het kabinet de achterban die het onderhandelingsresultaat 
toets aan het mandaat. Pas na akkoord in de ministerraad kan de 
verantwoordelijke minister een onderhandelingsresultaat goedkeuren.108    
 
Ook Rood109 heeft er op gewezen dat de onderhandelingspositie van een minister 
van BZK niet wezenlijk verschilt van een private CAO-onderhandelaar aan 
werkgeverszijde. Ten aanzien van de kosten van het arbeidsvoorwaardenpakket, 
is ook die gebonden aan de grenzen die door zijn achterban zijn vastgesteld.  
Het feit dat een CAO-onderhandelaar achteraf door een Raad van Bestuur of 
ledenraad ter verantwoording kan worden geroepen, heeft in het private 
bedrijfsleven niet tot gevolg dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers niet 
in een CAO geregeld kunnen worden.   
 
Als argument voor coördinatie van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming bij 
de overheid wordt vaak gewezen op het recht van het parlement om door middel 
van het vaststellen van de begroting grenzen te stellen aan de uitgaven van de 
overheid. Dit budgetrecht heeft uiteraard ook betrekking op de ontwikkeling van 
de arbeidsvoorwaarden bij de overheid.  
Sinds de invoering van het sectorenstelsel is bij het parlement, ten aanzien van 
het gebruik van het budgetrecht, een zekere traditie van terughoudendheid 
ontstaan. De afspraak dat overheidswerkgevers voorafgaand aan de start van de 
onderhandelingen ook niet aan de volksvertegenwoordiging bekendmaken met 
welke inzet en mandaat zij de onderhandelingen ingaan,110 is een onderdeel van 
deze terughoudende opstelling.  
 
Deze terughoudendheid zal bij verdere normalisering zeker behouden moeten 
blijven. Voorkomen moet worden dat de volksvertegenwoordiging zich aan de 
zijlijn ontpopt als medeonderhandelaar. Dat gevaar lijkt niet echt groot, gezien 
het feit dat het referentiemodel ook onder genormaliseerde omstandigheden de 
ruimte bepaalt die voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling beschikbaar wordt 
gesteld. Bovendien is de eerste fase van een arbeidsvoorwaardenregeling een 
onderhandelaarakkoord, waaraan partijen na afwijzing door hun achterban niet 
zijn gebonden.  
 

Voor een verdere normalisering van de verhoudingen betekent dit dat het 
parlement met betrekking tot de politieke verantwoording ook in die situatie 
terughoudendheid zal moeten betrachten ten aanzien van zowel de feitelijke 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, als de beoordeling van de uitkomsten 
daarvan.  
 

3.4.2 Doordecentralisatie. 

Binnen de structuur van het sectorenmodel is een verdergaande decentralisatie 
mogelijk waardoor de beslissingsbevoegdheid over de inzet van middelen op een 
lager niveau komt te liggen. Voor een in de optiek van de regering verantwoorde 
                                           
108 Sprengers 2005, p. 326  
109 Rood 1989, p. 34 
110 Kamerstukken II, 1990/91, 21800 VII nr. 25 
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doordecentralisatie, moet een (sub)sector echter aan bepaalde voorwaarden 
voldoen111. Het betreft hier criteria voor de beoordeling - door sociale partners 
(verenigd in de ROP) - van voorstellen tot verdergaande decentralisatie binnen 
een sector.  
Daarbij gaat om de vragen als: 

- of met doordecentralisatie beter kan worden ingespeeld op de specifieke 
situatie van de subsector;  

- of de subsector naar aard en omvang is te onderscheiden van de rest van 
de sector;  

- of er aan werkgevers- en werknemerszijde capaciteit aanwezig is om 
onderhandelingen te voeren en afspraken uit te voeren; 

- of er procedures bestaan voor het overleg en er ook duidelijkheid bestaat 
waarover overleg moet worden gevoerd.   

 
In de trendnota 2004 wordt als voorwaarde voor doordecentralisatie gesproken 
over een toetsingskader waaraan moet worden beantwoord. Daarbij gaat het met 
betrekking tot de betreffende subsector ondermeer om de aard van de collectieve 
dienstverlening, de budgetteringssystematiek en de mogelijkheid voor 
productieafspraken. In de ogen van het kabinet moet het toetsingskader nog 
verder worden aangescherpt met als doel om het arbeidsvoorwaardenoverleg bij 
doordecentralisatie beter te organiseren. Het aldus aangescherpte toetsingskader 
kan in de ogen van het kabinet ook worden gebruikt om ‘bestaande situaties door 
te lichten’.112    
     
Ook deze regiemaatregelen vinden hun oorsprong in de vrees van de 
opeenvolgende kabinetten de greep op het proces van arbeidsvoorwaarden-
vorming bij de overheid te verliezen113.  
Bij doordecentralisatie krijgen de subsectoren de beschikking over het budget 
voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling dat op basis van het referentiemodel is 
vastgesteld. De regering acht de kans groot dat doordecentralisatie tot gevolg 
heeft dat door een geringere binding van de subsector met het regeringsbeleid en 
een grotere afstand tot de VSO-tafel, de cohesie binnen sectoren en tussen 
sectoren afneemt. Als gevolg daarvan is het gevaar groot dat er tussen hen 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat met een loonopdrijvend effect. 
Gezien het lumpsum karakter van het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde 
budget gaat dit weer ten koste van het niveau van de dienstverlening aan de 
burgers.  
Deze vrees voor een neerwaartse spiraal is begrijpelijk. Waar de regering 
enerzijds verantwoordelijk is voor het instandhouden van een kwalitatief goed en 
toereikend voorzieningenniveau voor de burgers, heeft zij anderzijds als gevolg 
van doordecentralisatie minder grip op de nieuwe subsectoren. 
Daarbij gaat de regering er vanuit dat doordecentralisatie en de daarmee gepaard 
gaande verschuiving van de werkgeversrol naar een lager niveau de behoefte aan 
volledige normalisering van het proces van arbeidsvoorwaarden vorming 
versterkt.114  
 

3.4.3  Uitbreiding van de coördinatie. 

De evaluaties van het sectorenmodel in 1996 en 1999 en het 
onderhandelingsresultaat van de Politie-CAO 1999-2000,115waren rond de 
eeuwwisseling voor het kabinet aanleiding om de ‘politieke regie’ op het proces 

                                           
111 Kamerstukken II 1998/99,  26 207 nrs. 1-2 p. 36 
112 “Evaluatie sectorenmodel 2008”, p. 45 
113 In dat verband wordt er op gewezen dat het de overheidssectoren ontbreekt aan mogelijkheden 
van ‘derdenbinding’, vergelijkbaar met het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen in het 
private bedrijfsleven. TK 26 207 nrs 1-2 p. 38. 
114 Kamerstukken II 2002/03, 28602 nrs 1-2 p. 63 
115 Kamerstukken II 1998/99, 26 386, nr. 5 
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van arbeidsvoorwaardenvorming in de kabinet- of departementssectoren te 
versterken116. Vanaf dat moment worden door de minister van BZK, in diens 
functie van coördinerend minister voor het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de 
overheid, jaarlijks de speerpunten voor beleid voorgelegd aan het kabinet. Deze 
speerpuntenbrief vormt in het vervolg voor de betreffende ministers het 
uitgangspunt bij het bepalen van hun inzet bij de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden in hun sector117. 
 
De speerpuntenbrief gaat verder dan alleen het afstemmen van de financiële 
arbeidsvoorwaarden tussen de overheidssectoren. Het gaat hier om het 
implementeren van elementen van het arbeidsvoorwaardenbeleid die door de 
wetgever op grond van macro-economische overwegingen wenselijk worden 
geacht, zoals de loonontwikkeling, het stimuleren of juist ontmoedigen van 
bepaalde verlofregelingen en de bevordering van de arbeidsparticipatie van 
arbeidsgehandicapten of ouderen.  
Een door de ministerraad geaccordeerde “speerpuntenbrief is voor de 
kabinetssectoren kaderstellend en voor de overige overheidssectoren 
richtinggevend voor wat betreft de afspraken en regelingen op 
arbeidsvoorwaardelijk gebied en bevat daarmee onderwerpen die de minister 
graag op de diverse onderhandelingstafels geagendeerd wil zien.” 118  
 
Het gaat hier feitelijk om een vergaande bemoeienis van het kabinet met het tot 
stand komen van de arbeidsvoorwaarden binnen de verschillende 
overheidssectoren. Gezien hun bijzondere positie in het krachtenveld, is dit voor 
de kabinetssectoren nog wel te billijken maar voor de ZPW – in ieder geval in hun 
eigen perceptie – veel minder119. De speerpuntenbrief en het kabinetsmandaat 
zijn instrumenten om de standpunten van wetgever en werkgever zo min 
mogelijk uit elkaar te laten lopen. De uitbreiding van de coordinatie-invloed blijft 
echter niet zonder gevolgen voor de interne verhoudingen in het VSO; het orgaan 
waarin die coördinatie feitelijk gestalte moet krijgen.  
 
Het VSO is het gezamenlijke platvorm van de werkgeverskoepels in de 
verschillende overheidssectoren die ondermeer tot doel heeft de inhoud en de 
voortgang van het arbeidsvoorwaardenoverleg onderling af te stemmen. Binnen 
het VSO streven overheidswerkgevers er echter ook naar om zich meer als 
‘normale’ werkgevers te ontwikkelen met alle daarbij behorende ‘vrijheden’. Dit 
geldt met name voor de ZPW, die op het gebied van de arbeidsvoorwaarden-
vorming niet of in ieder geval in mindere mate gebonden zijn aan de politiek 
geïnspireerde standpunten van een kabinet. Zij zullen zich in voorkomende 
gevallen dan ook meer laten leiden door de omstandigheden binnen hun sector of 
overwegingen die zijn ontleend aan de eigen bedrijfsvoering.  
Voor de kabinetssectoren, die binnen het VSO de ambassadeurs zijn van de 
minister en voor wie de speerpuntenbrief ‘kaderstellend’ is, vormt deze ‘spagaat’ 
in toenemende mate een probleem. Naarmate de druk en het aantal te 
coördineren onderwerpen toeneemt, komen de kampen in het VSO meer 
tegenover elkaar te staan.   
In het besef dat de werkgevers(koepels) in het VSO min of meer tot elkaar zijn 
veroordeeld en als reactie op de steeds moeizamere samenwerking, hebben de 
werkgeverskoepels van de niet-kabinetssectoren zich in 2007 gebundeld in de al 
eerder genoemde Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Dit in de hoop 
zodoende hun gemeenschappelijke belangen beter te kunnen behartigen. 
 

                                           
116 Moll 2001, P. 571 
117 Kamerstukken II 2000/01, 27 403, nrs 1-2 p. 32 
118 Kamerstukken II 2004/05, 29801, nr.5 p. 2 
119 De kabinetssectoren bestaan uit: Rijk, Onderwijs, Defensie, Rechterlijke Macht en Politie. De 
overige sectoren vormen de groep Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).  
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Sinds de versterking van de overheidsregie rond 2000, is de coördinatie van het 
proces van arbeidsvoorwaardenvorming in toenemende mate verweven geraakt 
met de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde voorbeeldfunctie van de 
overheidswerkgevers. Daarbij gaat het niet alleen meer om het realiseren van 
doelstellingen van sociaal-economisch beleid, maar ook om een maatschappelijk 
verantwoorde invulling van het werkgeverschap bij de overheid. Dit betreft 
onderwerpen die meer in de buurt komen van het te voeren personeelsbeleid van 
de organisatie als (re)integratie van arbeidsgehandicapten, het bieden van 
arbeidsmogelijkheden aan ‘werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ 
of het voeren van diversiteitsbeleid. Nadat de minister van BZK eerder al is 
aangewezen als coördinator van het arbeidsvoorwaardenbeleid lijkt deze nu ook 
coördinator van het overheidspersoneelsbeleid te worden!  In de termen van de 
meest recente evaluatie van het sectorenbeleid in 2008, wordt dit ‘verticale 
coördinatie’ genoemd120.       
 
Zoals hiervoor beschreven, worden op het gebied van het sociaal ondernemings-
beleid de lijnen uitgezet in de jaarlijkse ‘Trendnota Arbeidszaken Overheid’, in 
combinatie met de speerpuntenbrief. In een poging om ook de ZPW meer aan het 
regeringsbeleid te binden is aan dit instrumentarium recent het systeem van de 
‘bestuurlijke afspraken’ toegevoegd. Op 10 juni 2008 heeft de minister van BZK 
voor het eerst bestuurlijke afspraken gemaakt met de werkgeverskoepels van de 
ZPW. Deze afspraken betreffen het realiseren van een gezamenlijke agenda 
waaraan kabinetssectoren en ZPW samen werken.121Daarbij gaat het om thema’s 
als diversiteit, een veilige publieke taak, ambtelijke integriteit, positie op de 
arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie.  
 
De bestuurlijke afspraken dienen als alternatief voor de binding van de 
kabinetssectoren aan de speerpuntenbrief en zijn door het kabinet bedoelt als 
erkenning van de ZPW als overlegpartner.122Of deze strategie zal slagen, valt 
afgaande op een eerste evaluatie van (de uitkomsten van) de bestuurlijke 
afspraken medio 2009, ernstig te betwijfelen. Een in dat kader opgestelde 
concept-rapportage123is niet onverdeeld bemoedigend. Bij afwezigheid van 
concrete vorderingen wordt op verschillende terreinen ‘nader onderzoek’, ronde-
tafel-gesprekken en het verzamelen van ‘good practices’ aangekondigd. Ten 
aanzien van het inmiddels weer gevoelige ‘diversiteitsdossier’ wordt 
geconcludeerd, dat op dat gebied niet alleen de resultaten achterblijven bij de 
ambities, maar ook dat er bij de ZPW onvoldoende draagvlak is voor het werken 
met streefcijfers zoals de huidige minister wil. Vooralsnog ziet de minister de 
bestuurlijke afspraken als een experiment, waarvan de uitkomsten zullen worden 
betrokken bij …………….. wéér een nieuwe evaluatie van het sectorenmodel!  
 
Voorzover de coördinatie in het huidige georganiseerde overleg in het sectoren  
stelsel effectief is, is die effectiviteit een gevolg van het feit dat partijen zich 
bewust zijn van hun positie en verantwoordelijkheden. Voor het parlement komt 
dat neer op een terughoudend gebruik van het budgetrecht en het niet voor de 
voeten lopen van de onderhandelaars aan werkgeverszijde.  
Bij de sectorwerkgevers gaat het om het voorkomen van suboptimale oplossingen 
die tot gevolg (kunnen) hebben dat sectoren elkaar op arbeidsvoorwaarden gaan 
beconcurreren.  
 
Een en ander impliceert dat de feitelijke coördinatie niet zozeer het werk is (of  
behoort te zijn) van de minister van BZK maar van de sectorwerkgevers verenigd 
in het VSO. Daar wordt op basis van informatie-uitwisseling het 

                                           
120 “Evaluatie sectorenmodel 2008.”  
121 Kamerstukken II 2008/09. 31 701, nrs. 1-2, p. 21 
122 “Evaluatie sectorenmodel 2008”, p. 46 
123 Voortgangsrapportage uitvoering bestuurlijke afspraken (concept), juni 2009 
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arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid op hoofdlijnen uitgezet. Het is duidelijk 
dat de minister van BZK daar via de vertegenwoordigers van de kabinetssectoren 
- met hun gebondenheid aan een speerpuntenbrief! – een ‘flinke vinger in de  pap 
heeft’.  
De coordinatiemacht van een minister van BZK leidt tot betere resultaten 
naarmate deze een gematigd gebruik weet te maken van de ter beschikking 
staande coördinatie-instrumenten. Een minister van BZK heeft niets te winnen bij 
het opvoeren van de spanning binnen het werkgeversplatform. Ook cosmetische 
strategieën, als de introductie van de bestuurlijke afspraken zullen hoogstens 
leiden tot nog meer onderzoeken, overleg en rapporten, maar niet tot een meer 
efficiënte en kosteneffectieve inzet van publieke middelen.  
Binnen het bestaande stelsel van  overheidssectoren die op basis van een door 
het parlement vastgesteld systematiek gefinancierd worden, ligt het meer voor de 
hand om te veronderstellen dat een meer positieve houding van het  kabinet ten 
aanzien van  het normaliseringsverlangen van de ZPW, hen tot een grotere 
meegaandheid en betere resultaten zal bewegen.    
 
Voorzover het systeem van onderlinge coördinatie  in het verleden goed heeft 
gewerkt, valt niet in te zien waarom dit na een overgang naar het private 
contractenstelsel anders zou zijn. Gegeven het feit dat ook in die situatie 
overheidswerkgevers belang hebben bij een kosteneffectieve inzet van hun 
budgetten, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de overheidswerkgevers 
verenigd in (de rechtsopvolger van) het VSO eenzelfde rol zullen blijven 
vervullen.  
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Hoofdstuk 4  Ambtenaar 3.0?  Conclusies en afsluiting. 

 
Komen we aan het einde van dit betoog terug bij de vraag waarmee we zijn 
begonnen. Zijn de gronden die de minister in haar brief van 30 oktober 2008 
aanvoert voor het laten voortbestaan van de ambtelijke rechtspositie, zoals die 
zich sinds 1813 heeft ontwikkeld, overtuigend?  
 
Voor de beantwoording worden eerst de conclusies uit het voorgaande hoofdstuk 
samengevat.   
 
1. Is de ambtelijke rechtspositie een noodzakelijke voorwaarde voor het doen 
ontstaan en verder ontwikkelen van de gewenste ambtelijke attitude?  
 
In de huidige situatie zijn integriteitsbeleid, gedragscodes en klokkenluiders-
regelingen de instrumenten waarmee de ontwikkeling van de ambtelijke attitude 
wordt gestuurd. Duidelijk is dat uit het bijzondere karakter van de 
overheid(swerkgever) voortvloeit dat het integriteitsvereiste daar meer 
omvattend is en dientengevolge nauwer luistert dan in het private bedrijfsleven. 
Het doel van het voeren van integriteitsbeleid - het stimuleren en/of ontmoedigen 
van bepaalde gedragingen - is zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven van 
belang. Het invoeren en handhaven van gedragsregels in de arbeidsverhouding is 
dan ook niet exclusief voorbehouden aan de overheid, maar komt ook in het 
bedrijfsleven voor.  
Net zo min als de noodzaak van het voeren van integriteitsbeleid is beperkt tot de 
overheid, hoeft het feit dat de basis daarvan nu nog is geregeld in de AW, het 
afschaffen van de ambtelijke rechtspositie niet in de weg te staan. Deze 
wettelijke regelingen kunnen onder genormaliseerde omstandigheden onderdeel 
blijven van een gewijzigde ambtenarenwet, die is ontdaan van zijn 
rechtspositionele bepalingen. Het is echter ook goed mogelijk om de betreffende 
bepalingen over te hevelen naar het BW en nader uit te werken in algemeen 
verbindend verklaarde overheids-CAO’s. 
 
 

TIP: Uit een recente evaluatie is gebleken dat de klokkenluidersregelingen bij de overheid 
voor verbetering vatbaar zijn. Daarvoor zijn betrekkelijk eenvoudige oplossingen 
denkbaar. Een daarvan is het zgn. ‘SpeakUp-systeem (SUS) dat is gebaseerd op de 
gedachte hoe anoniemer een misstand kan worden gemeld, hoe lager de drempel is om dit 
ook daadwerkelijk te doen124. SUS is een systeem waar bedrijven zich bij kunnen 
aansluiten en dat het met behulp van telecommunicatie- en internet toepassingen mogelijk 
maakt dat  werknemers 7 x 24 uur in de gelegenheid zijn om volledig anoniem een 
melding te doen. De transcriptie van deze melding gaat naar een daarvoor aangewezen 
functionaris van de aangesloten organisatie waarop de melding betrekking heeft. Deze 
formuleert een reactie (bijvoorbeeld aanvullende vragen)  aan de hand waarvan de 
melding kan worden geverifieerd. Deze reactie wordt onder een unieke code in een 
systeem ingevoerd waaronder de melder kan inbellen of inloggen en waarop hij vervolgens 
kan reageren. Dit proces kan zich nog een aantal keren herhalen, waardoor een directe 
maar volledig anonieme communicatielijn tussen melder en verantwoordelijke functionaris 
van het aangesloten bedrijf ontstaat, aan de hand waarvan de betrouwbaarheid van een 
melding kan worden onderzocht.  

 
 
2. Is de ambtelijke rechtspositie een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan 
van een toereikende ontslagbescherming van overheidswerknemers? 
 
Wat het materiele ontslagrecht betreft, kan de huidige betekenis van het 
‘gesloten stelsel’ van ontslaggronden in het ambtenarenrecht worden 

                                           
124 Intermediair PW, 2 juni 2009, p. 12 - 15 
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gerelativeerd. Allereerst door het feit dat alle rechtspositieregelingen een ‘escape’ 
kennen in de vorm van een ‘andere’ ontslaggrond. Daardoor is het mogelijk om 
een ambtenaar te ontslaan op een andere grond dat in de rechtspositieregeling 
wordt genoemd.  
Verder biedt het gebruik van een primaire en een subsidiaire ontslaggrond in 
voorkomende gevallen meer mogelijkheden om het onderliggende feitencomplex 
te dekken. Daarmee wordt de kans kleiner dat het ontslagbesluit in beroep wordt 
vernietigd.  
Tot slot kan de bestuursrechter op grond van art. 8:72 lid 3 Awb, de 
rechtsgevolgen van een ontslagbesluit, dat op onjuiste gronden is genomen, bij 
aanwezigheid van een andere (maar niet aangevoerde) ontslaggrond in stand 
laten. 
Aan de kant van het civiele arbeidsrecht zien we dat de normen van het bij het 
BBA behorende ontslagbesluit niet alleen doorwerken in de door het CWI 
gereguleerde opzeggingen, maar ook in de ontbindingen door de kantonrechter 
op grond van art. 7:685 BW. Vanuit dit perspectief bezien is het ontslagstelsel 
onder het civiele arbeidsrecht toch weer minder ‘open’ dan het in eerste instantie 
lijkt.         
 
De praktijk van zowel het bestuursrecht als het civiele arbeidsrecht laat zien dat 
de toetsingsnormen die in beide stelsels worden gehanteerd naar elkaar 
toegroeien. Onder genormaliseerde verhoudingen is er voor ambtenaren in ieder 
geval geen verschil. Voor hen zijn via artikel 3:14 BW de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur feitelijk al in het BW ‘geïncorporeerd’, die alsdan door de 
civiele rechter worden toegepast. Een ander belangrijk terrein waarop de beide 
rechtsstelsels elkaar naderen betreft de werkgeversaansprakelijkheid. Via de 
jurisprudentie worden sinds 2000 de normen van het civiele arbeidsrecht ook in 
het ambtenarenrecht toegepast.   
 
In de relatie tot zijn werkgever kan de overheidswerknemer zich - ongeacht de 
aard van de rechtsbescherming – altijd beroepen op zowel de directe werking van 
zijn grondrechten als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als gevolg 
daarvan gaat de rechtsbescherming van overheidswerknemers onder het civiele 
arbeidsrecht al substantieel verder gaat dan die van ‘gewone’ werknemers. 
Op basis daarvan en de afgenomen betekenis van het gesloten stelsel van 
ontslaggronden, is de conclusie gerechtvaardigd dat handhaven van de 
ambtelijke rechtspositie geen noodzakelijke voorwaarde is voor een toereikende 
ontslagbescherming voor overheidswerknemers.   
 
 

TIP:  Hoewel het bestuursrecht niet is ontworpen om binnen arbeidsverhoudingen de 
wederzijdse rechten en plichten te reguleren, wordt de bezwaarprocedure door vrijwel alle 
auteurs gezien als een waardevol instrument dat voor een toekomstig uniform 
ontslagstelsel behouden zou moeten worden. Dit vanwege de mogelijkheden die de 
bezwaarprocedure biedt om tot inhoudelijk betere besluitvorming te komen. De Jong en 
Sprengers pleiten voor een nieuw uniform ontslagrecht waarin - voorafgegaan door een 
preventieve ontslagtoets - een open stelsel van benoemde ontslagronden wordt 
gecombineerd met een stelsel van ontslagverboden. Gezien het feit dat het open stelsel 
van ontslaggronden werkgevers de gewenste flexibiliteit geeft en de benoemde 
ontslagverboden werknemers de nodige zekerheid bieden, kan een op deze peilers rustend 
ontslagstelsel als een ‘flexicurity oplossing’ worden gekarakteriseerd die goed past bij de 
huidige tijdgeest.   

 
   
3. Is het voortbestaan van de ambtelijke rechtspositie een noodzakelijke 
voorwaarde voor coördinatie van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming 
binnen en tussen de overheidssectoren?   
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In de loop van de jaren is het arsenaal aan coördinatie-instrumenten dat met 
name de minister van BZK ter beschikking staat uitgebreid. Begonnen in 1993 
met budgetfinanciering die vanaf 1999 is gebaseerd op het referentiemodel, is dit 
achtereenvolgens uitgebreid met de jaarlijkse ‘Trendnota Arbeidszaken Overheid’, 
de jaarlijkse speerpuntenbrief en tot slot in 2008 de bestuurlijke afspraken met 
de ZPW.  
Met de groei van het instrumentarium breidt ook het object van coördinatie zich 
uit; het een staat niet los van het ander. Gaat het in het begin van de jaren 
negentig nog om een gecoördineerde ontwikkeling van de primaire 
arbeidsvoorwaarden, rond de eeuwwisseling komen daar de sociaal-economische 
doelstellingen van het kabinetsbeleid bij die op de overheidswerkgevers worden 
geprojecteerd. Vrijwel geruisloos wordt in de daarop volgende jaren het object 
van wat later ‘verticale coördinatie’ wordt genoemd, uitgebreid met thema’s die 
de kern van het sociaal ondernemingsbeleid van de overheidswerkgevers 
betreffen. 
  
De pogingen aan kabinetszijde om meer invloed te krijgen op het beleid van 
overheidswerkgevers in de verschillende sectoren leidt tot gespannen 
verhoudingen binnen het VSO die contraproductief zijn voor het beoogde doel.  
Het gaat daarbij om spanningen tussen enerzijds de kabinetssectoren die 
gebonden zijn aan het kabinetsbeleid en anderzijds de ZPW. Laatstgenoemden 
willen meer ruimte om op basis van de specifieke omstandigheden binnen de 
sector, de bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te richten en de daarbij behorende 
arbeidsvoorwaarden uit te onderhandelen.           
 
Voorzover er in het verleden sprake is geweest van een effectieve coördinatie van 
het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid, staat een verdere normalisering, 
inclusief het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie, dat niet in de weg.  
Noch het budgetrecht van het parlement, noch de coordinatiemacht van de 
regering - die in essentie berust op de door haar beschikbaar gestelde budgetten 
(en de daaraan gekoppelde productie-afspraken) – worden door  een 
verdergaande normalisering aangetast. Het budgetrecht als argument tegen 
verdergaande normalisering heeft formeel wellicht nog enige betekenis maar is in 
de praktijk ‘loos’. De positie van een minister als onderhandelaar in het 
onderhandelingsproces over de arbeidsvoorwaarden is niet wezenlijk anders dan 
die van CAO-onderhandelaar in het private bedrijfsleven. Beiden kunnen met 
betrekking tot het bereikte onderhandelaarsresultaat ter verantwoording worden 
geroepen; de een door ministerraad of parlement de ander door de 
werkgeversleden van zijn vereniging, of de raad  van bestuur als het om een 
ondernemings-CAO gaat.  
 
 

TIP: Voor het geval het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie op korte termijn geen 
haalbare kaart is en bij een volgende evaluatie van het sectorenmodel blijkt dat minister 
en werkgevers in het VSO ook dan nog niet tot een werkend en door beide partijen 
geaccepteerd samenwerkingsmodel zijn gekomen, dan wordt het tijd dat partijen daar 
conclusies aan verbinden en elkaar niet langer meer voor de gek houden. In dat geval zou 
het ‘codificatiemodel’ in overweging genomen kunnen worden, dat als een van de 
mogelijke denkrichtingen in de laatste evaluatie van het sectorenmodel is opgenomen.125  
Dit model gaat uit van een ‘wet op het sectorenmodel’ als formeel sturingsmechanisme, 
waarin ondermeer de verschillende aspecten van doordecentralisatie zijn geregeld. In 
scenario kan worden voorzien in een financieringsmodel waarin het budget van een sector 
afhangt van meetbare prestaties en arbeidsmarktknelpunten en de sectoren voor het 
overige ‘vrij’ zijn. 

  
 

                                           
125 “Evaluatie sectorenmodel 2008”, p. 55-56 
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Hiermee is ondubbelzinnig vast komen te staan dat de argumenten van de 
minister tegen het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie, zoals verwoord in 
haar brief van 30 oktober 2008, geen stand kunnen houden!  
Dat de argumenten van de minister tegen het afschaffen van de ambtelijke 
rechtspositie in dit geval niet overeind blijven, is één, ding. Op zichzelf hoeft dit  
nog niet te betekenen dat een minister, die zich daarvan heeft  laten overtuigen, 
nu ook met gezwinde spoed de ambtelijke rechtspositie gaat afschaffen. Een 
dergelijke omvangrijke operatie is alleen gerechtvaardigd, als  inhoudelijke 
argumenten daar voor pleiten.  
Op grond van welke argumenten moet de ambtelijke rechtspositie worden 
afgeschaft, met als gevolg dat het private arbeidsrecht ook van toepassing wordt 
op de rechtspositie van overheidswerknemers?  
Hoewel daar in de voorgaande hoofdstukken wel het een en ander over is gezegd, 
is het - zeker voor de geïnteresseerde lezer - goed om nog kort bij deze vraag stil 
te staan.  
 
Omdat de voordelen van het afschaffen van de ambtelijke rechtspositie al door 
veel auteurs en adviseurs breed zijn uitgemeten, volsta ik hier met een korte 
(niet uitputtende) opsomming van min of meer geobjectiveerde voordelen van 
een overgang naar het privaatrechtelijke contractenstelsel.  
 
Als voordelen van verdergaande normalisering worden genoemd126: 
 

o Het arbeidsrecht en de arbeidsverhoudingen in Nederland worden 
gelijkwaardiger, overzichtelijker en transparanter. Formele gelijke 
berechtiging van allen die in loondienst werken, in de vorm van een 
gelijkvormige rechtspositie op basis van een tweezijdige 
overeenkomst en bijbehorende civiele rechtsbescherming.  

 
o Er komt een principiële gelijkheid tot stand tussen de 

overheidswerknemer en de overheidswerkgever, die meer past bij 
de huidige ‘tijdgeest’. 

 
o Voorkomen van vermenging van de beide rollen van de overheid, 

die van wetgever en die van werkgever. Onderhandelingen in het 
kader van een ‘echte CAO’ en leiden daardoor – in potentie - tot 
stabielere arbeidsverhoudingen.  

 
o Door contractvrijheid als leidend beginsel in het proces van 

arbeidsvoorwaardenvorming te adopteren, wordt meer in 
overeenstemming gehandeld met de principes die door de ILO 
worden gehanteerd.   

 
o Vergrote kans op toename van de arbeidsmobiliteit tussen overheid 

en marktsector; 
 

o Toepassing van de wet CAO en wet AVV en dientengevolge de 
directe doorwerking van overeengekomen arbeidsvoorwaarden in 
de individuele arbeidsovereenkomst. Een extra vertaalslag van 
arbeidsvoorwaarden in een algemeen verbindende verordening is 
daarmee niet meer nodig. 

 
o Bij nieuwe wetgeving is geen vertaalslag meer nodig naar de 

verschillende ambtelijke rechtspositieregelingen (deregulering). 
 

                                           
126 Zie  o.a.  IBO-rapport 2005 en Bon 2006,  
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Dit zijn stuk voor stuk respectabele overwegingen die het afschaffen van de 
ambtelijke rechtspositie en overgang naar het privaatrechtelijke contractenstelsel 
rechtvaardigen. Daartegen worden afgezien van het kostenargument127en de in 
het voorgaande hoofdstuk behandelde tegenwerpingen slechts weinig 
steekhoudende argumenten aangevoerd. Niessen komt in dat opzicht zonder 
meer de eer toe, de meest overtuigende tegenstander van verdergaande 
normalisering te zijn. Naast het feit dat hij vanuit beschermingsoogpunt wil 
vasthouden aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming voor ambtenaren (zie 
paragraaf 1.2), wijst hij er ook op dat de dereguleringsdoelstelling (vermindering 
regeldruk) waarschijnlijk niet zal worden gerealiseerd128.  

 
Dat die dereguleringsdoelstelling niet zal worden gerealiseerd heeft voor een 
belangrijk deel te maken met het feit dat er nog een vrij omvangrijke groep 
ambtenaren is, die in vrijwel alle rapporten en adviezen en door vrijwel alle 
auteurs van verdere normalisering worden uitgezonderd (zie ook par. 2.2)   
Dit betreft in de eerste plaats het militaire personeel bij de krijgsmacht. Als 
gevolg van de bijzondere beperkingen van hun grondrechten, met het oog op hun 
inzetbaarheid (o.a. het stakingsrecht) en de regeling van het militaire tuchtrecht, 
kunnen de grondrechten van het militaire personeel in het civiele arbeidsrecht 
niet goed worden gewaarborgd.129 
Een andere groep waarvan de ambtelijke rechtspositie dient te worden 
gehandhaafd, betreft de zittende magistratuur en de leden van de Hoge Colleges 
van Staat. Gezien het feit dat hun kerncompetentie ‘onafhankelijkheid’ is, kunnen 
zij niet in een arbeidsverhouding worden gepositioneerd waarin de 
gezagsverhouding centraal staat.130 
Tot  slot de groep benoemde politieke ambtsdragers voor zover deze nu 
ambtenaar zijn, zoals burgemeesters en de commissarissen van de Koningin. 
Gezien het feit dat hun arbeidsrelatie meer door politieke dan door 
arbeidsrechtelijke verhoudingen wordt bepaald, dienen ook zij de ambtelijke 
status te behouden. 
 
Tot slot nog een korte uitwijding ten gunste van het afschaffen van de ambtelijke 
rechtspositie die in de literatuur doorgaans niet zo goed uit de verf komt en in de 
(vak)pers vaak te leiden heeft onder het streven om met ‘ronkende oneliners’ 
voor de dag te komen (zie paragraaf 2.3). Deze overwegingen zijn ontleend aan 
de praktijk van het ‘Human Resources’ - of personeelsbeleid bij de overheid.     
 
Een indicatie voor de (verschillen in) bezwaarlijkheid of bewerkelijkheid van 
ontslagprocedures, zijn de kosten die daarmee zijn gemoeid. Uit een vergelijkend 
onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut in 2007131, blijkt dat het 
bestuursrechtelijke ontslagregime duurder is dan het privaatrechtelijke. Zo 
bedragen de gemiddelde kosten132 van een bestuursrechtelijke ontslagprocedure 
gemiddeld € 33.000, terwijl die van een privaatrechtelijk ontslag gemiddeld 
slechts € 17.000 bedragen.  
Een belangrijke oorzaak van het kostenverschil zit in de doorgaans lange duur 
van de ontslagprocedure bij de overheid. Een werknemer onder het private 
arbeidsrecht die bij ontbinding, of opzegging met inachtneming van de regels van 

                                           
127 Een finale normaliseringsoperatie is een zeer omvangrijk project, waarmee de nodige kosten en 
wetgevingsarbeid is gemoeid. 
128 Niessen 2005, p. 558 e.v. 
129 IBO-rapport 2005,  p. 34 en ‘Heeft de ambtelijke status nog toekomst?’, CAOP 2005, p. 55 
130 zie o.a. Sprengers 1998, p. 700 
131 “Ontslagkosten van werkgevers” (HSI) 2007 
132 bestaande uit: 1. de administratieve en juridische kosten; 2. improductiviteitskosten; 3. kosten 
van vergoedingen 
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het BBA, kan daartegen niet in beroep gaan133. Een ambtenaar daarentegen kan 
tegen een ontslagbesluit intern bezwaar aantekenen, vervolgens in beroep gaan 
bij de bestuursrechter en daarna hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad 
van Beroep.  
Door de uitgebreide motiveringsplicht die op de overheidswerkgever rust en het 
feit dat ook een procedurefout tot vernietiging van het ontslagbesluit kan leiden 
zijn de uitkomsten van deze procedures onzeker. Zo komt het voor dat een 
ambtenaar na jaren van inactiviteit of aanvaarding van een werkkring elders, met 
terugwerkende kracht alsnog in dienst blijkt te zijn van de overheidswerkgever 
met alle  gevolgen van dien.          
 
Het zijn echter niet alleen de omslachtigheid en de onzekere uitkomsten van de 
ontslagprocedures, die de managers en P&O-afdelingen bij de overheid zorgen 
baren. Als gevolg van het feit dat de ambtenarenwet zelf weinig materieel 
arbeidsrecht bevat, zijn veel onderwerpen die onderdeel uitmaken van de 
ambtelijke rechtspositie, zoals beoordeling, bevordering, studiefaciliteiten en 
functioneringsgesprekken in afzonderlijke verordeningen en besluiten vastgelegd. 
In vergelijking met de privaatrechtelijke arbeidsverhouding, leidt dit tot een 
rechtsverhouding met veel meer ‘aangrijpingspunten’ voor bezwaar en beroep. 
Het gevolg daarvan is een verregaande ‘juridisering’ van de rechtsverhouding 
tussen overheidswerkgever en ambtenaar, die in kringen van 
overheidswerkgevers in toenemende mate wordt gezien als een obstakel voor het 
voeren van een op de praktijk toegesneden en doeltreffend personeelsbeleid.      
 
Bezien vanuit de dagelijkse praktijk van de personeelsmanager bij de overheid, 
zijn het dan ook niet zozeer de eenzijdige aanstelling of het gesloten stelsel van 
ontslaggronden die het echte probleem vormen.  
Het echte probleem is de publiekrechtelijke conditionering van het 
personeelsbeleid bij de overheidswerkgevers; als gevolg waarvan: 

- (gewezen) ambtenaren bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen de 
afwijzing van hun sollicitatie134; 

- ambtenaren er verstandig aan doen tegen vrijwel alle maatregelen in het 
kader van een reorganisatie hun bedenkingen te uiten omdat ze anders 
geen verhaal hebben op het moment dat de reorganisatie hun eigen 
arbeidsplaats treft (zie subparagraaf 3.3.2.1); 

- ambtenaren tegen een onwelgevallige beoordeling bezwaar en beroep 
kunnen aantekenen, met als gevolg dat er op de werkvloer vaak minder 
wordt ‘gecorrigeerd’ dan feitelijk wenselijk zou zijn.  

 
Voor een verdere ontwikkeling van de werkgeversrol bij de overheid, is het van 
essentieel belang dat de regie van het te voeren personeelsbeleid – meer dan nu 
het geval is - bij de organisatie zelf komt te liggen en niet wordt bemoeilijkt door 
organisatie overstijgende jurisprudentie of publiekrechtelijke rechtsbescherming 
die daar niet op is toegesneden.  
 
Bij de afsluiting van dit betoog, is de verleiding groot om in een slotzin aan te 
sluiten bij een recente verzuchting van Van der Heijden135, waarin hij de 
beslissingsbevoegden oproept om de ambtelijke status voor het merendeel van 
de overheidswerknemers af te schaffen. Doen zij dit niet, dan verzoekt hij hen om 
te beslissen dat de ambtelijke status tot in lengte van jaren gehandhaafd zal 
blijven en dat er verder niet meer over dit onderwerp gesproken zal worden. 
 
Dat doe ik echter niet, want daarmee zou het voorgaande betoog in een 
merkwaardig daglicht komen te staan.      
                                           
133 met uitzondering van een ‘beroep’ op een kennelijk onredelijke opzegging o.g.v. art. 7:681 BW 
134 CRvB 15 november 2006, TAR 2007-2 
135 Van der Heijden 2008 
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