
1. Wat is de Wnra? 
Op ambtenaren is straks het arbeidsrecht van toepassing. Dat  
gebeurt op 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) ingaat. Deze wet zorgt ervoor dat de  
ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen  
als werknemers in het bedrijfsleven. 

2. Waarom komt de Wnra er?
Werknemers bij de overheid en in het bedrijfsleven moeten het
zelfde behandeld worden, vindt een meerderheid in de Tweede en 
Eerste Kamer. Het invoeren van de Wnra in 2020 is een stap naar 
modernere arbeidsverhoudingen voor ambtenaren.
De nieuwe wet is er niet van de ene dag op de andere gekomen. 
Sinds begin vorige eeuw zijn er telkens stappen gezet in het 
moderniseren (normaliseren) van de arbeidsverhoudingen tussen 
werkgever en werknemer in overheidsdienst. Ambtenaren vallen 
bijvoorbeeld al onder de WW en de Zorgverzekeringswet. De ver
schillen tussen de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven 
en die van ambtenaren zijn daardoor steeds wat kleiner geworden. 
De Wnra is de laatste stap in dat proces.

3. Voor wie geldt de Wnra?
De Wnra geldt voor bijna iedereen die bij een overheidswerkgever 
werkt. Voor een aantal groepen werknemers geldt de Wnra niet, 
zoals bijvoorbeeld voor politieambtenaren en voor politieke ambts
dragers. In de gemeente zijn dit de burgemeester en wethouders. 
Zij zijn geen ‘gewone’ werknemers en worden meestal ook geen 
ambtenaar genoemd. 

4. Wat zijn de gevolgen voor mijn aanstelling?
Als je al in dienst bent bij een overheidswerkgever, wijzigt je  
aanstelling automatisch (van rechtswege) in een arbeidsovereen
komst die valt onder het burgerlijk recht. De gebeurt op 1 januari 
2020. Je wordt hierover per brief geïnformeerd. 

5.  Wat is het verschil tussen een  
aanstelling en een arbeidsovereenkomst?

Een aanstelling is een besluit dat alleen de overheidswerkgever 
ondertekent (eenzijdig). Een arbeidsovereenkomst is een over
eenkomst die de werkgever én een nieuwe werknemer beiden 
ondertekenen (tweezijdig).

6.  Ik heb een tijdelijke aanstelling die doorloopt na  
31 december 2019. Wat verandert er voor mij?

De afgesproken einddatum van het dienstverband blijft hetzelfde. Mini
maal één maand voor de einddatum wordt je schriftelijk geïnformeerd 
over een eventuele verlenging van je arbeidsovereenkomst.

7.  Wat gebeurt er met onze  
huidige rechtspositieregeling?

De CARUWO en de ARA (onze lokale regelingen) vervallen. Daar 
komen op 1 januari 2020 de nieuwe Cao Gemeenten en het perso
neelshandboek Amstelveen voor in de plaats. Bij het omzetten van 
de lokale regelingen naar het personeelshandboek, hebben we er  
op gelet dat de regelingen niet in strijd zijn met het Burgerlijk  
Wetboek. We hebben dit samen met de OR en het GO gedaan.  

8.  Waar kan ik de Cao Gemeenten en het  
Personeelshandboek Amstelveen vinden?

De cao en het personeelshandboek zijn te raadplegen via Atlas.  
Ga naar Kennisplein > HRM.

9.  Kan ik er voor kiezen om mijn aanstelling  
te houden?

Nee, de nieuwe wet biedt geen keuzemogelijkheid. Je aanstelling 
wordt automatisch omgezet.

10.  Wat verandert er eigenlijk aan mijn  
arbeidsvoorwaarden?

Met de invoering van de Wnra verandert er niets aan je individuele 
arbeidsvoorwaarden. Het is een technische omzetting van je aan
stelling naar een arbeidsovereenkomst. Opnieuw onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden is niet mogelijk. Je dagelijkse werkzaam
heden en huidige arbeidsvoorwaarden zoals salaris, werktijden 
en rooster, vakantie en verlofregelingen en je pensioen blijven 
hetzelfde.

11. Ben ik straks nog ambtenaar? 
Ja, je blijft ambtenaar en houdt je speciale ambtenarenstatus. Iedere 
medewerker in dienst van een overheidswerkgever is ambtenaar. De 
overheid is er voor het algemeen belang en stelt bijzondere eisen 
aan medewerkers. Ambtenaren moeten goed kunnen omgaan met 
de bijzondere verantwoordelijk van de overheid en met de publieke 
taak. Als ambtenaar moet je daarom voldoen aan de speciale regels 
die horen bij het werken voor de overheid, zoals integer handelen, 
de geheimhoudingsplicht en de plicht om nevenfuncties te melden. 
Dat verandert niet. Als je al een eed of belofte hebt afgelegd, blijft 
die gelden. Ook nieuwe medewerkers in dienst van de gemeente 
Amstelveen moeten de eed of belofte afleggen. In het kader van de 
integriteit wordt hier veel belang aan gehecht.

12.   Heeft de Wnra gevolgen voor de sociale  
zekerheid, zoals voor een WW- uitkering? 

Nee, de Wnra verandert niets aan de sociale zekerheid van  
ambtenaren. De wettelijke werknemersverzekeringen (WW,  
Ziektewet, WIA) zijn al van toepassing op overheidspersoneel.  
Dit blijft onveranderd. Ook aan eventuele bovenwettelijke WW 
regelingen verandert de Wnra niets. 
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13. Wat is een cao?
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst 
over arbeidsvoorwaarden die geldt voor een groep werknemers.  
De werkgeversvereniging (VNG) bepaalt de inhoud van de cao  
samen met de vakbonden. De cao die vanaf 1 januari 2020 geldt 
heet de Cao Gemeenten.

14. Wat wordt er in de cao geregeld?
In de Cao Gemeenten worden onder meer de volgende  
onderwerpen geregeld:

 � salaris, salaristoelagen, vergoedingen en IKB
 � arbeidsduur en werktijden
 � vakantie en verlof
 � regels bij arbeidsongeschiktheid
 � voorzieningen bij reorganisaties
 � inzetbaarheid en ontwikkeling
 � uitkeringen bij werkloosheid
 � rechten en plichten

15.   Ik ben geen lid van een vakbond, geldt de cao 
straks dan wel voor mij?

Ja, je hoeft geen lid te zijn van een vakbond. Wij zijn verplicht  
om de cao toe te passen op jouw arbeidsovereenkomst. 

16.   Als ik na 1 januari 2020 intern solliciteer en ik 
krijg de nieuwe functie, wat gebeurt er dan?

Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de met jou gemaakte 
afspraken over de nieuwe functie en het salaris. Dit wordt een  
aanhangsel bij je al lopende arbeidsovereenkomst. 

17.  Wat verandert er aan de rechtsbescherming  
voor ambtenaren?

Ambtenaren hebben na de invoering van de Wnra dezelfde rechts
bescherming als werknemers in het bedrijfsleven. De rechtsbe
scherming in het burgerlijk recht is niet minder, maar de regels 
en procedures zijn wel anders. Zoals de regels bij het aangaan en 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Na invoering van de Wnra 
kan je niet meer in bezwaar en beroep als je het niet eens bent met 
een beslissing van je werkgever of een wijziging van je contract. Wel 
kan je naar de kantonrechter als je er niet uitkomt met je werkgever. 
Ook is er vanaf 1 januari  2020 een geschillencommissie. 

18. Wat doet de geschillencommissie?
Er wordt een geschillencommissie ingesteld voor geschillen over 
functiewaardering,  afspraken bij een werknaarwerktraject en 
de toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. Heb je over 
één van deze onderwerpen een geschil met je werkgever en kom 
je er niet uit, dan kun je dit geschil voorleggen aan een geschillen
commissie. De geschillencommissie geeft dan een zwaarwegend 
advies. Een werknemer kan eventueel daarna naar de kantonrechter 
als hij het niet eens is met de uitkomst.

19. Wat verandert er bij ontslag?
De procedures rond het ontslagrecht veranderen met de invoering 
van de Wnra. Nu mag een overheidswerkgever nog zelf besluiten 
om ontslag aan een medewerker te verlenen. Na 1 januari mag dat 
alleen met toestemming van de kantonrechter of het UWV, als de 
medewerker niet instemt met het ontslag. Er komt dus een extra 
stap tussen. De werkgever kan je alleen ontslaan als daarvoor  
een redelijke grond is. Wat een redelijke grond is, staat in de wet. 
Bij ontslag heb je daarnaast in de meeste gevallen recht op een 
transitievergoeding. 

20. Wat als ik zelf ontslag neem?
Als je ontslag wilt nemen, kan je vanaf 1 januari 2020 zelf je arbeids
overeenkomst opzeggen. Je moet je wel houden aan de wettelijke 
opzegtermijn, die is meestal één kalendermaand (tenzij er iets  
anders is afgesproken). Je hoeft dus niet meer om ontslag te  
verzoeken zoals nu het geval is, maar je neemt zelf ontslag. 

21. Wat is een transitievergoeding?
Als de arbeidsovereenkomst eindigt heb je in sommige gevallen 
recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld ter 
compensatie voor het einde van de arbeidsovereenkomst en voor de 
‘transitie’ naar een andere baan. De transitievergoeding is een derde 
maand salaris per dienstjaar. Als je zelf ontslag neemt heb je geen 
recht op een transitievergoeding. 

22.  Wat gebeurt er met lopende bezwaarprocedures 
en beroepsprocedures?

Procedures die al lopen voordat de Wnra is ingevoerd, blijven onder 
de Algemene wet bestuursrecht vallen, tot ze zijn afgehandeld.

23.  Waar kan ik meer informatie vinden over  
de Wnra? 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden 
over de Wnra, zie: www.wnra.nl. Ook de VNG heeft een website 
met informatie over de Wnra, zie: www.vng.nl.

24. Toch nog vragen?
Heb je toch nog vragen over de Wnra, mail naar wnra@amstelveen.nl 
of kom naar één van de inloopspreekuren. De exacte data en tijden vind 
je op Atlas. 


