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Onderwerp Statenbrief: Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) behelst de invoering van een nieuwe Ambtenarenwet 
2017 als opvolger van de Ambtenarenwet 1929 waarmee ambtenaren

 
(m.u.v. politie, defensie en rechterlijke 

macht) onder de werking van het Burgerlijk Wetboek worden gebracht. Dit is op het gebied van het arbeidsrecht 
de grootst mogelijk transitie die niet eerder op deze schaal heeft plaatsgevonden. In het verleden zijn wel losse 
organisaties ‘genormaliseerd’ maar hiervoor was geen wetgevings- en transitietraject zoals nu nodig. 
 
 
Aanleiding 
De wetgever heeft besloten de rechtspositie van de ambtenaar te normaliseren met de ‘Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren’ (WNRA). Hiermee krijgen ambtenaren een gelijke rechtspositie als werknemers in de 
particuliere sector. De beoogde ingangsdatum  is 1 januari 2020.   
 
Voorgeschiedenis 

N.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wat verandert er niet? 

Er verandert heel veel niet. De ambtenaren blijven ambtenaar, de regels op het gebied van integriteit blijven 
gelden en ook het salaris en het verlof blijft hetzelfde. 
 
Wat verandert er wel? 

Door de invoering van de Wnra gaat voor de provinciale ambtenaren ook het Burgerlijk Wetboek gelden. Dat 
betekent o.a. dat de eenzijdige aanstelling vervangen wordt door een tweezijdige arbeidsovereenkomst en dat de 
cao provincies een echte cao zoals bedoeld in de wet op de cao’s is en niet een regeling die door GS moet 
worden vastgesteld nadat hier op sectorniveau overeenstemming over is bereikt. Ook wijzigt de bevoegde 
rechter: straks is de kantonrechter bevoegd en niet langer de bestuursrechter.  
 
 
 
 



 

  

ambtenaar werknemer 

Ambtenarenwet 1929 
 
 
 
Ambtelijke rechtspositieregelingen 
 
 
Aanstellingsbesluit en arbeidsvoorwaardenbrief 
Rechtspositionele besluiten 

Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10) 
Wet op de cao 
Wet AVV 
 
Cao 
Personeelsreglement (handboek) 
 
Arbeidsovereenkomst 
 
Aanvullingen op de arbeidsovereenkomst 

Rechtsbescherming 

- Algemeen Wet Bestuursrecht 

- Bezwaar en Beroep 

- Bestuursrechter 

Tweezijdigheid 

- Burgerlijk procesrecht 

- Kantonrechter 

 
Implementatie 

Deze transitie lijkt heel overzichtelijk. Dit is echter schijn. Achter deze transitie komt heel veel werk weg. Deels op 
sectorniveau: er zal een cao naar burgerlijk recht moeten worden afgesproken. Omdat de CAP op punten strijdig 
is met het BW is dit niet een 1-op-1 overzetting. De provincies zullen alle regelingen moeten bezien met de vraag 
of deze nog toegestaan zijn onder de nieuwe cao. Als eerste zal het IPO een werkgeversvereniging conform de 
Wet op de cao moeten worden, anders mag het IPO geen cao afsluiten namens de provincies. Hiervoor is een 
statutenwijziging van het IPO nodig. Ook zal het bijvoorbeeld nodig zijn dat in alle E-HRM systemen de 
tweezijdigheid van de arbeidsovereenkomst goed geregeld wordt. 
 
De provincies hebben besloten in deze implementatie zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Een 
interprovinciale projectgroep heeft in dat kader een plan van aanpak opgesteld waarin is opgenomen welke 
activiteiten wanneer door wie ondernomen moeten worden (op hoofdlijnen). Dit plan van aanpak bevat ook een 
belanghebbenden analyse (op zowel sectoraal als provinciaal niveau) en een risico-analyse. Alle provincies 
richten een projectteam in dat nauw samenwerkt met een interprovinciaal projectteam onder leiding van de 
projectmanager bij het IPO. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De provincies willen op 1 januari 2020 zover zijn dat de implementatie soepel verloopt. Dit betekent dat: 

(1) de provincies niet vallen onder het overgangsrecht omdat er een cao conform de wet op de cao’s is 
gesloten met als ingangsdatum 1-1-2020 (inclusief aanmelding bij ministerie van SZW); 

(2) alle systeemaanpassingen zijn doorgevoerd; 
(3) provincies beschikken over een nieuwe set van modelarbeidsovereenkomsten en -brieven; 
(4) individuele afspraken van medewerkers correct zijn vastgelegd als bijlage bij de arbeidsovereenkomst; 
(5) alle medewerkers met een aanstelling een getekende arbeidsovereenkomst hebben die per 1-1-2020 

ingaat; 
(6) sectorvolgers geïnformeerd zijn.  

 
 
Financiële consequenties 

In de kadernota 2018 zullen de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt die in juli aan u ter 
besluitvorming worden neergelegd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Binnen de provincie wordt een projectteam gevormd met een projectleider. U zult op de hoogte worden gehouden 

van de voortgang. Ook zult u via het IPO op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.   

In de projectgroep zitten stakeholders uit verschillende disciplines waaronder ook een communicatieadviseur. In 

het communicatieplan zal worden uitgewerkt hoe de communicatie naar de medewerkers zal plaatsvinden 

gedurende het gehele traject met als doel hen goed voor te bereiden op deze belangrijke wijziging in hun 

rechtspositie.  
 
 
 
 
 



 

  

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 


