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Het wetsvoorstel Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op
8 november 2016 door de Eerste
Kamer aangenomen. Als
invoeringsdatum wordt vooralsnog
uitgegaan van 1 januari 2020. Duidelijk
is in ieder geval dat het startsein lijkt te
zijn gegeven voor een enorme operatie.

Betekenis nieuwe wet
De Wnra moet de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en
werknemers harmoniseren.
Uitgangspunt daarbij is dat de
arbeidsverhoudingen bij de overheid
gelijk moeten zijn aan de arbeidsverhoudingen in het private
bedrijfsleven.
In hoofdlijnen houdt de Wnra in dat
het publiekrechtelijke en eenzijdige
karakter van de ambtelijke aanstelling
en de eenzijdige vaststelling van
arbeidsvoorwaarden worden
vervangen door de tweezijdige
arbeidsovereenkomst, waarop veelal
een cao van toepassing is. Ook de
publiekrechtelijke rechtsbescherming
tegen handelingen en besluiten ten
aanzien van ambtenaren wordt
beëindigd. Rechtsbescherming zal
slechts nog privaatrechtelijk van
karakter zijn. De bestuursrechter
komt er niet meer aan te pas.

Nieuwe (gewijzigde)
Ambtenarenwet
De Wnra beoogt niet een einde te
maken aan het eigen karakter van het
ambtenaarschap, noch aan de
benaming ‘ambtenaar’. De
Ambtenarenwet blijft gewoon
bestaan, zij het in vernieuwde vorm.
Deze zal alleen nog die onderdelen
van de ambtelijke status regelen, die
nauw verbonden zijn met het
bijzondere karakter dat werken bij de
overheid met zich meebrengt.
Daarbij moet gedacht worden aan
zaken als:
► de ambtseed;
► het integriteitsbeleid;
► het melden van nevenfuncties en
financiële belangen;
► het vervullen van vertrouwensfuncties; en
► de beperking van bepaalde
grondrechten.

Belangrijkste gevolgen Wnra

Advies EY/HVG

De Wnra heeft grote gevolgen voor het merendeel van de
overheidsorganisaties en haar ambtenaren. Zo moeten
HR-adviseurs en overheidsjuristen een betere bekendheid
krijgen met het private arbeidsrecht en het civiele
procesrecht. Dit terwijl het arbeidsrecht, met name het
ontslagrecht, zelf ook recent gewijzigd is onder de Wet
werk en zekerheid. Daarnaast moeten aanstellingen
worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.
Tevens moeten cao’s worden overeengekomen ter
vervanging van rechtspositieregeling, aangezien er
voortaan enkel nog op centraal niveau over
arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld.

EY en HVG hebben het wetgevingsproces op de voet
gevolgd. Onze experts staan klaar om al uw vragen te
beantwoorden. Wij bieden een pakket diensten aan dat
uw organisatie ondersteunt bij de invoering van de Wnra.
Mocht u contact willen opnemen met ons
multidisciplinaire team van experts om met elkaar van
gedachten te wisselen, neemt u dan contact op met één
van onze contactpersonen.

Ambtenarencentrales hebben onlangs een kort geding
tegen de Staat aangespannen. Zij eisen daarin dat eerst
open en reëel overleg met hen wordt gevoerd, voordat
het wetsvoorstel daadwerkelijk door de regering wordt
bekrachtigd. Op 17 november 2016 wordt de uitspraak
in dit kort geding verwacht. Wij houden u over de verdere
voortgang van de Wnra graag op de hoogte.
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