
 
White Paper 

 

Vandaag, 27 september 2016 wordt het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie 

ambtenaren door de Eerste Kamer plenair behandeld. Een belangrijkste stap: wordt de ambtenaar 

werknemer of niet? In dit White Paper wordt het wetsvoorstel en de impact voor de 

medezeggenschap behandeld. Zodra duidelijkheid bestaat dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk 

wordt aangenomen, zal dit in een boekwerk worden uitgewerkt. 

 

Dit stuk mag vrijelijk worden verspreid, mits met bronvermelding. 

 

1. Vooraf: hoe zit het ook al weer? 

 

Ambtenarenmikado: wie het eerst beweegt is af 

Ambtenaren zijn veelvuldig het onderwerp van grappen. De praktijk laat echter zien dat het serious 

business is. En laten we daarbij niet vergeten dat Nederland een groot aantal ambtenaren kent.1 

 
Thans moet de Eerste Kamer plenair oordelen over het initiatief wetsvoorstel van de Kamerleden 

Van Weyenberg en Keijzer, genaamd Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wetsvoorstel 

32.550). Dit wetsvoorstel beoogt (kortweg) om de ambtenaar in het vervolg een gelijke positie te 

geven als de werknemer in de private sector. Met andere woorden: de ambtenaar heeft nu een 

publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling en dat moet een civiele (tweezijdige) arbeidsovereenkomst 

worden.  

                                                        
1 Bron: Trends & Cijfers, Werken in de publieke sector 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Deze gelijkstelling wordt onder meer gerechtvaardigd door de ambtenaren in de ogen van de 

indieners van het wetsvoorstel een minder zware ontslagbescherming te geven alsmede het 

ambtenarenrecht goedkoper te maken (als gevolg van minder procedures). 

 

Vanzelfsprekend kan tegen deze rechtvaardiging heel wat in worden gebracht. Al was het maar dat 

een aantal jaren geleden in het Verenigd Koninkrijk er voor is gekozen om de ambtenaar juist een 

publiekrechtelijke aanstelling te geven in plaats van een civielrechtelijke (het omgekeerde van wat 

thans in Nederland wordt voorgesteld). 

 

Vanuit historisch perspectief is het van belang om je te realiseren dat het werken voor de koning (de 

overheid) in het verleden werd gedaan op ad hoc basis. Dit werd gecompenseerd met soldij en/of 

het verstrekken van het recht tot het innen van belasting. Rond de 19e eeuw verandert dit, doordat 

de rechtspositie van de overheidsmedewerker schriftelijk werd vastgelegd. Dit gebeurde voor het 

eerst in de Grondwet van 1814. Een en ander resulteerde uiteindelijk in de huidige Ambtenarenwet 

1929. Dat is dus tot op heden zo gebleven, alhoewel met enige regelmaat de discussie over de 

ambtelijke status weer oplaaide. 

 

Op dit moment moet de Eerste Kamer het voorstel al dan niet aannemen. Gebleken is dat de Eerste 

Kamer met name kritisch is op de kwaliteit van de wetgeving. Daarnaast stellen de senatoren 

serieuze vraagtekens bij het waarom, het doelen de hoge kosten verbonden aan het 

omzettingstraject. Het is dus nog onduidelijk of het voorstel wordt aangenomen. Vandaag staat het 

op de agenda voor de voortzetting van de plenaire behandeling. 

 

2. Ambtelijke status heden ten dage 

 

Of iemand ambtenaar is, bepaalt de Ambtenarenwet. Voor een ambtenaar is het civiele arbeidsrecht 

zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.2 Voor een ambtenaar geldt het publieke 

ambtenarenrecht, wat primair terug te vinden is de van toepassing zijnde rechtspositieregeling. 

Daarnaast geldt ook de Ambtenarenwet. Deze bepaalt voor de ambtenaar onder meer dat hij zich 

moet houden aan de integriteitsregelingen en dat er sprake is van een goed overheidswerkgever en 

goed ambtenaarschap.  

 

Van belang is derhalve om vast te stellen of al dan niet sprake is van een ambtenaar. Of hiervan 

sprake is, is terug te vinden in artikel 1 van de Ambtenarenwet. Het centrale criterium daarbij vormt 

of de ambtenaar al dan niet is aangesteld om in ‘openbare dienst’ werkzaam te zijn. Wanneer een 

ambtenaar werkzaam is bij een publieke rechtspersoon, dan is hij per definitie ambtenaar. Publieke 

rechtspersonen zijn onder andere de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten of een 

                                                        
2 Vgl. artikel 7:615 BW. 
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gemeenschappelijke regeling. Het is echter ook mogelijk dat een ambtenaar in dienst is bij een 

private rechtspersoon, zoals een stichting. Het centrale criterium is dan dat er sprake is van het 

verrichten van werkzaamheden in ‘openbare dienst’. 

 

Uit de rechtspraak blijkt dat hiervoor een overwegende invloed van de overheid op doelstelling, 

beheer en beleid noodzakelijk is. Wanneer dit niet het geval is, is er geen sprake van een 

ambtenaarschap. 

 

Een voorbeeld uit de rechtspraak kan dit verduidelijken.3  

 

Diergaarde Blijdorp is een stichting. Daarbij wordt het stichtingsbestuur benoemd door het college 

van de gemeente Rotterdam. Besloten wordt om de governance binnen de stichting te wijzigen . 

Daarbij zal in het vervolg worden gewerkt met een zogenoemd raad van toezicht-model. De leden 

van de raad van toezicht worden in het vervolg benoemd door de gemeente Rotterdam. Deze leden 

benoemen de directie/het stichtingsbestuur. De Centrale Raad van Beroep overweegt in dit kader 

dat binnen dit model geen sprake meer is van een overwegende invloed van de overheid op 

doelstelling, beheer en beleid van de stichting. Dit vergt meer dan het ‘enkel’ toezichthouden en 

benoemen van de bestuurders. Het gevolg hiervan is dat medewerkers van Blijdorp in het vervolg 

volgens de Raad niet meer kunnen worden aangemerkt als ambtenaar. 

 

3. Het wetsvoorstel 

 

Het uitgangspunt is dat het begrip ‘ambtenaar’ anders wordt ingevuld. Is het criterium thans 

‘werkzaam in openbare dienst’, in het wetsvoorstel wordt dit gewijzigd in “Ambtenaar in de zin van 

deze wet is degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam 

is.” Dit vormt een geheel ander criterium. Vervolgens worden als overheidswerkgever aangemerkt: 

- staat; 

- provincies; 

- gemeenten; 

- waterschappen; 

- openbare lichamen voor beroep en bedrijf; 

- de andere openbare lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid 

is toegekend; 

-  Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in NL; 

- de overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen; 

- andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen waarvan een orgaan is 

bekleed met openbaar gezag waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de 

rechtspersoon vormt. 

                                                        
3 Centrale Raad van Beroep 6 september 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB4033 
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Al deze ambtenaren gaan in het vervolg werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in 

plaats van een publiekrechtelijke aanstelling. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. Belangrijke 

uitzonderingen hierop zijn de rechters, de militairen (inclusief het burgerpersoneel) en de 

politieambtenaren (inclusief burgerpersoneel). Voor deze overheidsmedewerkers blijft gelden dat zij 

op publiekrechtelijk basis werkzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat een groot gedeelte van de 

ambtenaren door de normalisatie niet wordt geraakt. 

 

Voor de genormaliseerde ambtenaar geldt dat deze, na invoering van het wetsvoorstel, vallen onder 

het burgerlijk wetboek. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en 

overheidswerkgever in principe vrijelijk afspraken kunnen maken. Dit vormt een fundamenteel 

verschil met de oude situatie. In het verlengde hiervan zal bij geschillen niet meer verplicht bezwaar 

en beroep hoeven te worden ingesteld. Bij geschillen zal de gang naar de kantonrechter kunnen 

worden gemaakt. 

 

De rechtspositie van de ambtenaar wordt in het vervolg gevonden in af te sluiten cao’s, 

personeelshandboeken en de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst. 

 

Wel zal nog steeds op grond van de van toepassing zijnde Ambtenarenwet door de 

overheidswerkgever een integriteitsbeleid moeten worden gevoerd (incl. de ambtseed) en mag de 

overheidswerkgever in bepaalde gevallen inbreuk maken op de grondrechten van de ambtenaar. Dit 

verschilt niet met de huidige situatie. 

 

4. De weg er naartoe: de overgangssituatie.  

 

Bij de introductie van een nieuwe positie komt de vraag aan de orde: hoe komen we naar de nieuwe 

situatie? Met andere woorden: hoe is overgang geregeld? 

 

Als hoofdlijn is het volgende van kracht. Minister Plasterk heeft aangegeven dat de nieuwe regeling 

in werking treedt per 1 januari, circa 2,5-3 jaren na het plaatsen van de nieuwe Ambtenarenwet in 

het Staatsblad. Op het moment dat de wet in werking treedt, treedt deze direct in werking. Dit 

betekent het volgende voor de verschillende groepen: 

 

a.  Huidige ambtenaren die de publieke aanstelling behouden (de ‘uitzonderingen’) 

 

Voor deze ambtenaren geldt dat hun rechtspositiebesluit van kracht blijft. In de praktijk zal er voor 

deze groep dan ook (nagenoeg) niets veranderen. Wel zal in de periode tussen de plaatsing in het 

Staatsblad en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe ambtenarenwet nogal wat 

technische aanpassingen moeten worden gedaan. Immers, een aantal formele kwesties die thans in 

de Ambtenarenwet zijn geregeld, zoals de regeling bij loonbeslag e.d., keren niet meer terug in de 
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nieuwe wetgeving. Deze regelingen, die belangrijk zijn voor de dagelijkse praktijk, zullen dan ook 

moeten worden verplaatst naar de rechtspositieregelingen. 

 

b.  Huidige ambtenaren die een arbeidsovereenkomst krijgen en de status van ambtenaar 

behouden 

 

Voor deze ambtenaren bepaalt de overgangsregeling dat hun publieke aanstelling per datum 

inwerkingtreding van rechtswege (automatisch) overgezet naar een individuele (privaatrechtelijke) 

arbeidsovereenkomst. Alle bestaande rechtspositieregelingen vervallen per inwerkingstredings-

datum. Wel zullen besluiten die voor de datum van invoering zijn genomen hun werking behouden, 

inclusief de mogelijkheid om bezwaar en beroep hiertegen in te stellen.  

 

Het is voor een overheidswerkgever in dit kader niet noodzakelijk om nieuwe schriftelijke 

arbeidsovereenkomsten op te stellen alsmede voor een medewerker om dit te tekenen. De 

arbeidsovereenkomst bestaat door deze wet. In dat kader bepaalt de overgangsregeling dat ‘Van de 

arbeidsovereenkomst maken deel uit de op dat tijdstip ten aanzien van de ambtenaar bestaande 

beslissingen, afspraken en toezeggingen inzake zijn arbeidsvoorwaarden, waaronder in ieder geval 

zijn begrepen: duur van het dienstverband, bezoldiging, werktijden, rooster, verlof, faciliteiten voor de 

uitoefening van de functie en studiefaciliteiten. ’ De inhoud van de arbeidsovereenkomst is dan ook 

feitelijk gelijk aan die van de aanstelling. 

 

Hierboven is al aangegeven dat de rechtspositiereglementen per datum van de inwerkingtreding 

vervallen. Het is de wens van de opstellers van de wet dat voor die datum tussen 

overheidswerkgever en vakorganisatie(s) een cao is afgesloten. Deze moet dan de 

arbeidsvoorwaardelijke kaders regelen. Mocht er op die datum nog geen cao zijn afgesloten dan 

blijven de rechtspositieregelingen zoals deze op het laatste moment golden van kracht. Deze 

rechtspositieregeling wordt dan geacht te werken ‘als ware het een collectieve 

arbeidsovereenkomst’. Mocht er een strijd ontstaan met de Ambtenarenwet of dwingendrechtelijke 

wettelijke bepalingen, dan gaan die voor. 

 

Voorbeeld: 

Binnen de gemeente Enschede geldt de gemeentelijke rechtspositieregeling. Wanneer voor deze 

gemeente op het moment van inwerkingtreding geen cao is afgesloten, dan geldt deze 

rechtspositieregeling als zijnde een cao voor alle ambtenaren werkzaam bij de gemeente. 

 

c.  Huidige ambtenaren die een arbeidsovereenkomst krijgen en geen status meer hebben als 

ambtenaar 

 

Voor deze (voormalige) ambtenaren geldt hetzelfde als onder b. Het enige verschil voor hun zal zijn 

dat zij niet meer vallen onder de Ambtenarenwet en dus ook geen ambtelijke status meer hebben. 
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Daarnaast is het mogelijk dat zij (op termijn) automatisch gaan vallen onder een algemeen 

verbindend verklaarde cao, zodat er voor deze groep van medewerkers in sommige gevallen niet 

specifiek een cao hoeft te worden afgesloten. De betrokken cao-partijen zullen er dan voor moeten 

waken dat er in dat geval passende overgangsmaatregelen worden getroffen. Immers, door de 

toepasselijkheid van de cao vervallen de rechtspositionele aanspraken. Deze kennen ook geen 

nawerking. 

 

d.  Huidige werknemers die door de normalisatie ambtenaar worden 

 

Voor deze werknemers verandert er arbeidsvoorwaardelijk in principe niets. Echter, per datum van 

inwerkingtreding worden deze werknemers tevens geconfronteerd met een ambtenaarschap. Dat 

betekent dat hun werkgever verplicht is om in het vervolg een integriteitsbeleid vast te stellen en te 

handhaven. De werknemer kan in dat kader dus ook worden beperkt in zijn grondrechten e.d. Deze 

integriteitshandhaving zal dan vervolgens ook gevolgen hebben voor zijn rechtspositie. Immers, de 

werknemer/ambtenaar zal dan sneller gesanctioneerd kunnen worden bij een overtreding van het 

integriteitsbeleid.  

 

5. De veranderende positie van de medezeggenschap 

 

De normalisering van de ambtelijke verhouding heeft ook gevolgen voor de positie van de 

medezeggenschap. Onder de huidige regelgeving moeten arbeidsvoorwaarden en veranderingen 

daarin binnen het georganiseerd overleg worden afgesproken. Dit noemen we ook wel het 

overeenstemmingsbeginsel. Dit beginsel vervalt. Dat brengt met zich mee dat een 

overheidswerkgever niet altijd met de vakbonden hoeft te onderhandelen omtrent de van 

toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden, maar ervoor kan kiezen dit met de ondernemingsraad te 

regelen. En ook is hij niet meer verplicht om met alle relevante bonden te spreken. Hij kan in plaats 

daarvan besluiten om dit met een vakorganisatie te doen die op dit moment niet is toegelaten tot 

het georganiseerd overleg. 

Concreet betekent dit dat: 

- Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt belangrijker. Immers, op dit moment 

zijn aanpassingen doorgaans al binnen het georganiseerd overleg afgekaart waardoor het 

instemmingsrecht van de ondernemingsraad vervalt. Dat zal onder de nieuwe situatie niet 

altijd het geval zijn. 

- Een overheidswerkgever kan besluiten om bepaalde arbeidsvoorwaarden in het vervolg af te 

spreken met de ondernemingsraad in plaats van met de vakbonden. Dit geeft een andere 

dynamiek aan de medezeggenschap, inclusief de vraag of de ondernemingsraad deze 

onderhandelingen wel wil aangaan. 

 

Tot slot mag ook niet worden vergeten dat de ondernemingsraad een belangrijke rol speelt bij 

invoering van de normalisering. De invoering zal bij iedere overheidswerkgever op een andere basis 
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plaatsvinden. De ondernemingsraad zal daarbij een rol spelen. Al was het maar om het enkele feit 

dat bij alle overheidswerkgevers het zogenoemde aanstellingsbeleid formeel zal wijzigen, hetgeen 

zoals bekend de instemming van de ondernemingsraad behoeft. Maar ook komen vragen aan de 

orde als: 

- Wat wordt in de nieuwe arbeidsovereenkomsten gezet? 

- Worden aan alle ambtenaren nieuwe arbeidsovereenkomsten ter ondertekening voorgelegd? 

 

Genoeg voer voor nadenken, waar wij later op terug zullen komen.  
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