
 

 

 

Whitepaper 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: 

Wat gaat dat betekenen? 

9 november 2016 

 

 
Auteurs: mr. L.C.J. Sprengers en mr. J. de Waard 

Advocaten bij Sprengers Advocaten te Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
  2 

 

 
 

Inleiding 

Op 3 november 2010 is door de toenmalige Tweede Kamerleden Koser-Kaya en Van Hijum het 

initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘WNRA’) ingediend. Het doel 

van dit wetsvoorstel is dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk in overeenstemming 

wordt gebracht met die van werknemers. Nadat het voorstel op 4 februari 2014 door de Tweede 

Kamer is aangenomen, heeft op 27 september 2016 de tweede termijn van de plenaire behandeling 

in de Eerste Kamer plaatsgevonden en later heeft er aldaar een stemming plaatsgevonden. Het 

wetsontwerp is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen.  

 

Doel kennisdocument 

We zullen hierna een schets geven van de hoofdlijnen van de inhoud van de wet (par. 1). Omdat als 

gevolg van de WNRA een groot deel van de ambtenaren een arbeidsovereenkomst gaat krijgen 

geven we een overzicht van de kenmerkende verschillen tussen de ambtenaarrechtelijke en de 

arbeidsrechtelijke verhouding tussen overheidswerkgever en ambtenaar/werknemer (par. 2). Daarna 

zullen we ingaan op wat de gevolgen van de implementatie van de wet zullen zijn voor een 

overheidsorganisatie en waarop moet worden gelet (par. 3). 

 

1.Inhoud WNRA 
 
De wet beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en 

werknemers tot stand te brengen.1 Dit betekent dat voor zo veel mogelijk ambtenaren de aanstelling 

wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt daarbij is dat de wetgever slechts de 

bijzondere kenmerken van het ambtenaarschap regelt en dat de sociale partners over de 

arbeidsvoorwaarden gaan. Dat zal in de toekomst in cao’s geregeld moeten gaan worden.  

Daartoe wordt allereerst een nieuwe Ambtenarenwet van kracht, waarin de wetgever de bijzondere 

kenmerken van het ambtenaarschap vastlegt. Veel van deze bijzondere kenmerken zijn nu reeds 

terug te vinden in de huidige Ambtenarenwet 1929, zoals bepalingen omtrent de ambtseed (art. 

125quinquies), de integriteit van ambtenaren (art. 125quater) en het goed ambtenaarschap (art. 

125ter). 

 

 

                                                           
1
 Kamerstukken II, 32550, nr. 3, p. 1. 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269200
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269200
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269199
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269198
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269198
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Nieuwe definitie ambtenaar 

In de nieuwe Ambtenarenwet wordt een gewijzigde definitie van het begrip ambtenaar opgenomen 

(art. 1 lid 1): 

‘Degene die krachtens arbeidsovereenkomst met overheidswerkgever werkzaam is’ 

Deze wijziging betekent een uitbreiding van het begrip ambtenaar, nu hieronder ook degene worden 

verstaan die reeds werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met een bestuursorgaan 

(bijvoorbeeld medewerkers bij het UWV). 

 

Uitgezonderde groepen 

In art. 1 lid 3 staan vervolgens de groepen die worden uitgezonderd. Deze groepen worden geen 

ambtenaar ‘nieuwe stijl’: 

 - Politieke functionarissen 
 - Rechterlijke macht 
 - Militairen ambtenaren, ook burgerpersoneel 
 - Dienstplichtigen 
 - Notarissen en gerechtsdeurwaarders 
 - Politieambtenaren 
 
Over de vraag of niet veel meer groepen uitgezonderd zouden moeten worden is veel discussie 
geweest (bijvoorbeeld ten aanzien van ambtenaren werkzaam bij de Belastingdienst2), maar het doel 
is om zo veel mogelijk ambtenaren over te hevelen naar het private stelsel en daarom zijn geen 
andere groepen meer toegevoegd.  
 
Voor de groepen die zijn uitgezonderd is de nieuwe Ambtenarenwet niet van toepassing. Hun 
rechtspositie zal in aparte wetgeving worden geregeld. Dat is veelal nu ook al het geval. 
 

 

Overgang naar arbeidsovereenkomst 
 
In de WNRA is geregeld dat op het tijdstip van overgang de aanstelling van rechtswege wordt 
omgezet in arbeidsovereenkomst (art. 14). Op deze omzetting van rechtswege is kritiek gekomen. 
Kenmerk van het arbeidsovereenkomstenrecht is nu juist dat een arbeidsovereenkomst tot stand 
komt op basis van wilsovereenstemming tussen beide partijen. Praktische overwegingen hebben er 
echter toe geleid dat de wetgever die overgang heeft bepaald om te voorkomen dat er groepen 

                                                           
2
 Kamerstukken II, 32550, nr. 20, p. 1. 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/275777/wetgevingskalender/initiatiefvoorstel-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren--fase-5-/)
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kunnen komen, die geen arbeidsovereenkomst tekenen, maar ook geen ambtenaar meer zijn. Hun 
rechtspositie zou dan zeer onduidelijk zijn.  

  

Inhoud arbeidsovereenkomst 
 
Van de arbeidsovereenkomst maken deel uit de op het tijdstip van overgang bestaande beslissingen, 
afspraken en toezeggingen inzake arbeidsvoorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen: duur 
dienstverband, bezoldiging, werktijden, rooster, verlof, faciliteiten voor de uitoefening van de functie 
en studiefaciliteiten. 
 

Geen overeenstemmingsvereiste 

 
In art. X van de WNRA is opgenomen dat de overlegregelingen over aangelegenheden van algemeen 
belang voor rechtstoestand van de ambtenaren (op grond van art. 125 lid 1 sub m Aw) buiten 
toepassing blijven bij totstandkoming van deze wet en ook alle regelgeving (op rijks, provinciaal en 
gemeentelijk niveau) die erop is gericht om deze in overeenstemming te brengen met deze wet. Dit 
betekent dat invoering van dit artikel ertoe leidt dat de vakorganisaties in centrale en lokale GO’s 
(Georganiseerd Overleg) zich niet kunnen beroepen op het overeenstemmingsvereiste ten aanzien 
van dit wetsvoorstel en de daarmee samenhangende regelgeving. 
  
De vakbonden hebben de minister laten weten, dat als hij het initiatiefwetsvoorstel gaat omzetten 
naar een wet, zij van mening zijn dat hij daarover wel degelijk overeenstemming moet bereiken met 
de vakorganisaties. Is hij daartoe niet bereid, wat de minister al heeft aangegeven, dan hebben de 
vakbonden aangekondigd hiertegen juridische stappen te gaan zetten. 
 

 

2. Verschil ambtenaren- en arbeidsrecht 
 

Eenzijdige-tweezijdige rechtsverhouding 
 
Tussen het ambtenaren- en het arbeidsrecht bestaan wezenlijke verschillen. Het ambtenarenrecht 

wordt gekenmerkt door de eenzijdige rechtsverhouding tussen bestuursorgaan en ambtenaar, 

waarin het besluitbegrip in de zin van de Algemene wet bestuursrecht centraal staat (art. 1:3 en art. 

8:2 lid 1 onder a Awb). Het arbeidsrecht daarentegen wordt gekenmerkt door een tweezijdige 

rechtsverhouding waarbij werkgever en werknemer op basis van wilsovereenstemming een 

arbeidsovereenkomst aangaan.  

 

 

 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269196
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/268376/wetten/algemene-wet-bestuursrecht/
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/268376/wetten/algemene-wet-bestuursrecht/#doc_268769
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Formele en materiele arbeidsrecht 
 
Verder is het zo dat in de Ambtenarenwet nagenoeg alleen het formele ambtenarenrecht is 

vastgelegd. In art. 125 Aw wordt de overheidswerkgevers opgedragen het materiële 

ambtenarenrecht in de verschillende rechtspositieregelingen uit te werken. In het arbeidsrecht is in 

het Burgerlijk Wetboek naast formele bepalingen ook een deel van materieel arbeidsrecht 

vastgelegd, zoals de minimumaanspraak op loon tijdens ziekte (art. 7:629 lid 1 BW) en op 

vakantieverlof (art. 7:634 lid 1 BW). Daarnaast wordt veel materieel arbeidsrecht vastgelegd in 

collectieve arbeidsovereenkomsten. Het Burgerlijk Wetboek maakt het ook mogelijk op een aantal 

onderdelen bij cao af te wijken van de wettelijke regels. Dan gaat de cao voor. Dit wordt aangeduid 

met de term driekwartdwingend recht. 

 

Procesrecht 

Ook het procesrecht is verschillend. In het arbeidsrecht ontbreekt het besluitbegrip en daarmee ook 

het vereiste om daartegen – zo nodig – binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar aan te tekenen. 

Op basis van het huidig ambtenarenrecht dient een ambtenaar tegen een besluit te ageren middels 

bezwaar en daarna (hoger) beroep bij de bestuursrechter. In het arbeidsrecht is er normaliter geen 

bestuurlijke voorfase (in een cao kan deze mogelijkheid wel zijn vastgelegd, zie bijv. de interne 

bezwarencommissie functiewaardering bij de cao Ziekenhuizen). Er dient een procedure bij de 

kantonrechter te worden gestart. Na de uitspraak van de kantonrechter kan in beginsel in hoger 

beroep worden gegaan bij een van de vier Gerechtshoven en nadien is er nog de mogelijkheid om in 

cassatie te gaan bij de Hoge Raad.  

 

Rechtskracht akkoord met vakbonden 

Zoals hiervoor al kort weergegeven wordt het materiële ambtenarenrecht vormgegeven door 

rechtspositieregelingen. Om als ambtenaar hierop aanspraak te kunnen maken dient er eerst 

overeenstemming te worden bereikt in het Georganiseerd Overleg en dit moet vervolgens (eerst) 

worden omgezet in regelgeving en nadien gepubliceerd, alvorens dit in werking treedt (art. 3:40 

Awb). In het arbeidsrecht ligt dit anders. Op grond van art. 9 en 14 van de Wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomst is er sprake van directe werking van een cao in relatie tot de bij cao 

aangesloten partijen en hun leden. De niet-leden (art. 14 werknemers) worden meestal via 

incorporatie van de cao in de arbeidsovereenkomst gebonden aan de cao bepalingen, d.w.z. dat in de 

arbeidsovereenkomst staat dat de bepalingen van de cao van toepassing , vaak ook dat toekomstige 

wijzigingen van toepassing zijn, en dit geldt eens te meer in het geval de cao algemeen verbindend is 

verklaard. 

 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/269049/wetten/ambtenarenwet/#doc_269196
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/292296/wetten/burgerlijk-wetboek-boek-7/#doc_304647
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/292296/wetten/burgerlijk-wetboek-boek-7/#doc_304655
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/268376/wetten/algemene-wet-bestuursrecht/#doc_268456
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001937/2007-01-01
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Ontslagrecht 

Op het gebied van het ontslagrecht zijn kenmerkende verschillen, hoewel die kleiner zijn geworden 

sinds per 1 juli 2105 de Wwz van kracht is geworden. Daarmee is het civiele ontslagrecht meer 

toegegroeid naar ambtelijke ontslagrecht, met name wat betreft het stelsel van gesloten 

ontslaggronden. Nu kent zowel het ambtenarenrecht als het civiele ontslagrecht een gesloten stelsel 

van ontslaggronden, d.w.z. dat een ontslag dient plaats te vinden op basis van één van de in de 

(wettelijke) regeling opgenomen ontslaggronden. Een belangrijk verschil is nog wel dat in het 

ambtenarenrecht de werkgever een ambtenaar kan ontslaan. Deze kan daarna eventueel een 

procedure starten tegen het ontslag als hij het daar niet mee eens is. Er is sprake van een repressieve 

ontslagtoets. In het civiele ontslagrecht is sprake van een preventieve ontslagtoets. De werkgever 

heeft vooraf toestemming nodig van of het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de 

ontslaggrond waar het ontslag op is gebaseerd. Het civiele recht kent de Transitievergoeding, de 

wettelijke regeling over de te betalen ontslagvergoeding bij ontslag. Dit kent het ambtenarenrecht 

niet.  

Ambtenaren  Werknemers 

Aanstelling  Arbeidsovereenkomst 

Eenzijdige rechtsverhouding Tweezijdige rechtsverhouding 

Scheiding tussen formeel en materieel 

ambtenarenrecht 

Wetgeving bevat deel materieel arbeidsrecht 

Bestuursrechter Kantonrechter 

Overlegstelsel:  

 Overeenstemmingsvereiste 

 Akkoord omzetten in wijziging 

rechtspositieregeling  

Overlegstelsel: 

 Overeenkomst ogv Wet cao 

 Directe werking CAO 

Ontslagrecht: 

 geen toetsing ontslag vooraf (repressieve 

toets) 

 Gesloten stelsel ontslaggronden  

 Geen wettelijke regeling ontslagvergoeding 

Ontslagrecht: 

 Preventieve ontslagtoets 

 Redelijke grond met gesloten stelsel van 

uitgewerkte gronden 

 Wettelijke regeling ontslagvergoeding 

(Transitievergoeding) 



 

 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
  7 

 

 

 

3. Waarop te letten bij implementatie? 

De invoering van de WNRA heeft verregaande consequenties voor overheidswerkgevers en 

ambtenaren. In het hiernavolgende stippen we een aantal belangrijke aandachtspunten waan aar in 

de praktijk rekening mee gehouden moet worden.  

 

Uitvoeringswetgeving 

Allereerst dienen er allerlei bestaande wetten te worden aangepast.3 De schakelbepaling in het 

Burgerlijk Wetboek, art. 7:615 BW, waarin staat dat de bepalingen van het arbeidsrecht (Titel 10 van 

Boek 7 BW) niet van toepassing is ten aanzien van personen in dienst van staat, provincie, gemeente, 

waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam, is al in de WNRA komen te vervallen. Maar de 

wetgever zal alle wetgeving waarin het begrip ambtenaar wordt gehanteerd moeten nalopen en 

nagaan of die wetten aanpassing vergen, omdat nadat de WNRA van kracht is er twee soorten 

ambtenaren zijn te onderscheiden. De grootste groep o.g.v. de definitie van de ambtenarenwet die 

een arbeidsovereenkomst heeft met de overheidswerkgever en degenen die op basis van een 

aanstelling aangesteld blijven. De wetgever zal enige tijd nodig hebben om dit allemaal te regelen. 

Dit zal geregeld moeten zijn voor dat de WNRA ingevoerd zal gaan worden. De verwachting is dat dat 

zeker nog wel 1 tot 2 jaar zal duren. 

 

Cao’s – landelijk niveau  

Naast de taak voor de wetgever ten aanzien van het aanpassen van wetten is er een belangrijke taak 

weggelegd voor de cao-partijen. De tijd die de wetgever nodig heeft om alle wetten aan te passen, 

kunnen cao-partijen ook gebruiken om alle bestaande regels die betrekking hebben op de 

rechtspositie van de in de sector werkzame ambtenaren om te zetten in een cao op grond van het 

collectief arbeidsrecht met in acht neming van de voorschriften in de Wet op de cao.  

In de wet zijn overgangsregels opgenomen voor het geval cao-partijen er niet in slagen om dit tijdig 

te regelen. Art. 17 lid 1 bepaalt namelijk dat de algemeen verbindende voorschriften gebaseerd op 

de Ambtenarenwet (de verschillende rechtspositieregelingen) komen te vervallen op het tijdstip van 

overgang. In art. 17 lid 3 is echter bepaald dat voor zover en zolang de overheidswerkgever geen 

partij bij een (nieuwe) cao is, de algemeen verbindende voorschriften van kracht blijven als ware het 

                                                           
3
 Kamerstukken II, 32550, nr. 2, p. 4-6. 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/292296/wetten/burgerlijk-wetboek-boek-7/#doc_304631
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een cao, voor zover niet in strijd met deze wet of dwingend rechtelijke bepalingen.4 Dit geeft cao-

partijen meer de tijd om te onderhandelen over een nieuw op te stellen cao. 

Bij het overgaan naar de cao zullen cao-partijen ook moeten stil staan bij de vraag of zij het wenselijk 

achten om op bepaalde onderdelen gebruik te maken van de maatwerkmogelijkheden die in het 

arbeidsrecht zitten: het driekwartdwingend recht. De vraag is met andere woorden of er behoefte is 

om eigen normen te ontwikkelen in plaats van hetgeen de wet regelt, bijvoorbeeld door af te wijken 

van  de ketenbepaling bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of door afwijkende regels te 

hanteren bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dit laatste  kan door bij cao een 

ontslagcommissie in te stellen die de preventieve toetsende rol van de ontslagaanvragen van het 

UWV overneemt.  

 

Lokale rechtspositieregeling 

Ook voor de lokale rechtspositieregelingen die te beschouwen zijn als uitwerking van hetgeen art. 

125 Ambtenarenwet regelt, geldt het bepaalde in art. 17 zoals hiervoor omschreven. Dat betekent 

dat ook op lokaal niveau alle rechtspositionele regelingen bekeken moeten worden. Deze komen 

immers te vervallen vanaf het moment dat een overheidswerkgever gebonden is aan een (nieuwe) 

cao. Hoe dit lokaal het beste te vorm te geven is hangt van een aantal zaken af, allereerst in welke 

mate de sector cao ruimte biedt voor afwijkingen op lokaal niveau. Heeft de cao of onderdelen van 

de cao een standaard-karakter, dan kan een werkgever daar lokaal niet van afwijken. Is er sprake van 

een minimumkarakter van de cao, dan kan daar ten gunste van de werknemer wel lokaal van worden 

afgeweken. Vervolgens is de vraag met wie de lokale regels afgesproken worden. Met de vakbonden, 

dan kan dat in de vorm van een ‘ondernemingscao’. Deze zal aangemeld moeten worden bij de 

Minister van SZW om de rechtskracht van een cao te krijgen, wat van belang kan zijn voor de 

bindende kracht richting werknemers. Een andere keuze kan zijn om de lokale regelingen in een 

lokale personeelsgids ( of een andere benaming) vast te leggen en daarover met de 

ondernemingsraad over te overleggen, hetgeen in de meeste gevallen op basis van het 

instemmingsrecht zal plaatsvinden. De binding van de werknemers aan de inhoud van die met de 

ondernemingsraad tot stand gebrachte regelingen is dan een bijzonder punt van aandacht, omdat 

dergelijke regelingen niet dezelfde rechtskracht hebben als een cao. Daarvoor is het van belang om 

in de individuele arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin de werknemer tekent voor 

het van toepassing zijn van de inhoud van zo’n personeelsgids alsmede toekomstige wijzigingen 

daarvan (een incorporatiebeding).  

 

Rol ondernemingsraad 

In beginsel is bij de implementatie en de gevolgen daarvan geen rol weggelegd voor de 

ondernemingsraad, nu de onderhandelingen over de collectieve arbeidsvoorwaarden het domein zijn 
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van de vakorganisaties. Er kan wel voor gekozen worden de OR daarbij een rol toe te kennen, 

bijvoorbeeld in geval van het vastleggen van lokale regelingen in een personeelsgids (zie hiervoor). 

Wel kan de implementatie op grond van art. 23 en 24 WOR in algemene zin worden besproken. Ook 

heeft de OR een taak op grond van art. 28 WOR om toe te zien op een juiste toepassing van de 

arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan afstemming met de ondernemingsraad, zeker als het gaat om 

het inventariseren en vastleggen van de huidige arbeidsvoorwaarden (vgl. art 14 lid 2), van belang 

zijn om het proces binnen de organisatie zorgvuldig te doorlopen. 

Binding werknemer aan inhoud cao 

Met de overgang van rechtswege naar de arbeidsovereenkomst, zoals in de WNRA geregeld, is zeker 

nog niet alles geregeld. Daarmee is voor het moment van de overgang gewaarborgd dat de juridische 

basis van de arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is geworden. Echter, op het moment dat er een 

nieuwe cao tot stand komt, zal het belang van de overheidswerkgever groot zijn om alle werknemers 

daar ook aan te binden. Op grond van de Wet op de Cao is er alleen sprake van een rechtstreekse 

binding van die werknemers die lid zijn van de vakbonden. Namens hen is immers door de 

vakbonden onderhandeld. De niet-vakbondsleden worden indirect gebonden, gezien het feit dat het 

de overheidswerkgever niet vrij staat om afspraken te maken in strijd met de tekst van de cao (artikel 

14 Wet Cao). Maar een meer directe binding wordt in het algemeen gerealiseerd door een 

incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dan wordt onderdeel van de 

arbeidsovereenkomst dat de cao, vaak met de toevoeging ‘alsmede toekomstige wijzigingen 

daarvan’, op deze arbeidsovereenkomst van toepassing is. Door het zetten van de handtekening door 

de werknemer onder een dergelijke tekst, is een wilsovereenstemming tot stand gekomen en 

daarmee de binding van de werknemer aan de cao gerealiseerd. Bij de overgang van rechtswege naar 

de arbeidsovereenkomst is er geen tekst van de arbeidsovereenkomst voorhanden, laat staan met 

een dergelijk beding. Dit betekent dat de overheidswerkgever toch ervoor dient zorg te dragen dat 

alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst met een dergelijke inhoud gaan ondertekenen. Voor 

werknemers die er niet toe bereid zijn, kan de overheidswerkgever aangeven dat dan alleen de 

‘bevroren’ arbeidsvoorwaarden zullen worden toegepast. Eventuele wijzigingen uit de cao zullen dan 

niet op deze werknemers toegepast gaan worden, omdat ze niet de wil hebben dat de cao op hun 

arbeidsrelatie van toepassing gaat zijn. Indien met de overgang naar de nieuwe cao er bijvoorbeeld 

ook sprake is van een aantrekkelijke loonsverhoging, zal de bereidheid in het algemeen van 

werknemers om een dergelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen groot zijn. Indien het moment 

gepaard gaat met overwegend negatieve wijziging in de arbeidsvoorwaarden, zal die prikkel veel 

minder groot zijn. 

 

Algemeen verbindend verklaring van de cao 

Een andere effectieve manier om de binding van de werknemers te regelen is als cao-partijen op 

landelijk niveau besluiten de cao door de Minister van SZW algemeen verbindend te laten verklaren. 

Als dat gebeurt krijgen de cao-bepalingen die algemeen verbindend verklaard worden de status van 

een wet en is daarmee iedere werkgever en werknemer, ongeacht of hij vakbondslid is, aan de 

http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/273613/wetten/wet-op-de-ondernemingsraden/#doc_290754
http://portal.xpertambtenarenrecht.nl/doc/273613/wetten/wet-op-de-ondernemingsraden/#doc_290758
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inhoud gebonden. Omdat in de overheidssectoren alle ,dan wel het grootste deel van de werkgevers 

in de sector is aangesloten bij de werkgeversorganisaties die de cao afsluiten, zal ‘avv’ tot de 

mogelijkheden behoren. Een cao kan echter nooit met terugwerkende kracht algemeen verbindend 

worden verklaard. Daardoor kan er enige tijd zitten tussen het verstrijken van de oude cao en het 

moment vanaf waarvan deze algemeen verbindend wordt verklaard. Dat kan toch nog reden zijn om 

te kiezen voor een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst om de binding van de individuele 

werknemers via de arbeidsovereenkomst te realiseren. Dit geldt ook als het gaat om 

arbeidsvoorwaardenregelingen die met de ondernemingsraad of eenzijdig wordt vastgesteld.  

 

Overgangsrecht uitkeringsaanspraken 

Naast het bepaalde in art. 17 lid 3 is in lid 2 van dit artikel ook overgangsrecht vastgelegd ten aanzien 

van reeds lopende uitkeringsaanspraken. Deze blijven van kracht. 

 

Lopende bezwaar en beroepszaken 

Voor wat betreft besluiten die op het moment van overgang reeds zijn genomen, is in art. 16 lid 1 

uitgemaakt dat die hun geldigheid behouden. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid tot 

bezwaar/beroep wat betreft besluiten waartegen op het moment van overgang nog bezwaar open 

staat of reeds procedures lopen. Dit is vastgelegd in art. 16 lid 2. 

 

Opstellen arbeidsovereenkomsten 

Naast hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt over het belang van het opstellen van 

arbeidsovereenkomsten met een incorporatiebeding, kan het ook nuttig zijn een 

arbeidsovereenkomst op te stellen om individuele arbeidsrechtelijke afspraken die in het verleden 

gemaakt zijn nadrukkelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Dit is niet nodig voor de 

rechtsgeldigheid, omdat in art 14 WNRA in de overgangsbepaling geregeld is dat de oude afspraken 

van kracht blijven.. Het kan echter wel nuttig zijn, zeker op het moment dat een nieuwe 

arbeidsovereenkomst toch gewenst wordt vanwege het realiseren van de binding van de 

werknemers aan de collectieve arbeidsvoorwaarden, om dan ook meteen in de 

arbeidsovereenkomsten de specifieke individuele afspraken te borgen.  

 

Scholing 

Gezien de verschillen die er zijn tussen het ambtenaren -en arbeidsrecht zullen degenen die tot nu 

toe alleen hebben gewerkt met de regels van het ambtenarenrecht zich dienen te gaan scholen in 
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het arbeidsovereenkomstenrecht. Dit stelsel is gebaseerd op de uitgangspunten van 

wilsovereenstemming die centraal staat in een tweezijdige, contractuele relatie. Dit vergt op 

sommige punten een andere manier van denken. Ook de binding van werknemers aan afspraken ligt 

in het civiele arbeidsrecht heel anders. Voor degenen die te maken hebben met procedures is 

scholing onontkoombaar. Procederen in het civiele arbeidsrecht is heel anders geregeld dan in het 

ambtenarenrecht, dat is ingebed in het bestuursrecht. 

 

4. Slot 

We hopen in dit kennisdocument in vogelvlucht inzicht gegeven hebben in wat de consequenties 

kunnen zijn van het van kracht gaan worden van de WNRA. Er is nog ruim de tijd voor de 

invoeringsdatum om voorbereidingen te treffen voordat de overgang een feit is. Het is wel zaak dit 

snel op te pakken. Want net als met andere aspecten van het leven: de tijd vliegt voorbij voordat je 

er erg in hebt. 
 

 

 

 

 

 

Voor een professioneel HR beleid en het voorkomen van dure fouten is Xpert Ambtenarenrecht 

onmisbaar. Met deze complete informatiebron vindt u de juiste juridische onderbouwing bij lastige 

cases en kunt u advies geven bij arbeidsgerechtelijke procedures. Daarnaast kunt u eigen regelingen 

via overheid.nl in de kennisbank laten opnemen. Tevens bevat de kennisbank alle relevante wet- en 

regelgeving, commentaren en vele praktische tools. 

Ontdek alle voordelen op de website 
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