AMBTENAREN VALLEN
VANAF 1 JANUARI 2020
ONDER HET ARBEIDSRECHT
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(WNRA) ingevoerd. De meeste ambtenaren gaan dan onder het reguliere
arbeidsrecht vallen. Er vindt een uitzondering plaats voor ambtenaren met een
specifieke taak, zoals bijvoorbeeld de politie en ambtenaren, en waarbij geen
sprake is van ondergeschiktheid (hetgeen een voorwaarde is voor een arbeidsovereenkomst), zoals bijvoorbeeld rechters. Ondanks de uitzonderingen betreft
de WNRA ongeveer een half miljoen ambtenaren.
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Huidige situatie
Ambtenaren zijn nu nog werkzaam op
grond van een aanstelling. Een aanstellingsbesluit is een eenzijdig besluit genomen door een (overheids) werkgever met
alleen een handtekening van de werkgever. Op 1 januari 2020 wordt de aanstelling van ambtenaren automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht.
Inhoud arbeidsovereenkomst
De materiele arbeidsvoorwaarden zoals
salaris, eindejaarsuitkering of vakantiedagen veranderen niet door deze nieuwe
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