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Zijn uw medewerkers straks ambtenaar?



Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Nagenoeg alle ambtenaren werken 
daardoor straks op basis van een arbeidsovereenkomst.  Misschien heeft u er van gehoord en dacht u dat deze wet 
voor uw organisatie niet van belang is. Uw werknemers hebben immers al een arbeidsovereenkomst. Toch kan de Wnra 
ook gevolgen hebben voor uw organisatie. De kans bestaat namelijk dat uw medewerkers straks ineens ambtenaar zijn. 
Als dat zo is, moet u vóór 1 januari 2020 een aantal zaken regelen. 

Zijn uw medewerkers straks ambtenaar?

Wat is er aan de hand? 

In de Wnra is een ruimere omschrijving van het begrip overheidswerk-

gever opgenomen. 

Overheidswerkgever zijn onder meer:

•  rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld;

•  rechtspersonen die niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, waar-

van een orgaan is bekleed met openbaar gezag, waarbij de uitoefening 

van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt.

Op basis van wat wij van uw organisatie weten, achten wij de kans 

groot dat uw organisatie een overheidswerkgever is. 

Wat betekent het als u overheidswerkgever bent?

Als u overheidswerkgever bent, moet uw organisatie zorgen voor 

bijvoorbeeld:

•  een integriteitsbeleid;

•  het invoeren van de ambtseed of -gelofte;

•  een klokkenluidersregeling.

Voorbeelden van mogelijk nieuwe overheidswerkgevers

Voorbeelden hiervan zijn openbare lichamen voor beroep en 

bedrijf, rechtspersonen die door een wettelijk voorschrift in het 

leven geroepen zijn en andere rechtspersonen die in belangrijke 

mate met openbaar gezag te maken hebben. Voorbeelden van 

nieuwe overheidswerkgevers zijn het UWV en de Autoriteit 

Financiële Markten, maar bijvoorbeeld ook de Raad voor de 

Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. 

De Capra Advocaten Analyse overheidswerkgever maakt 

duidelijk of u straks overheidswerkgever bent

Wij adviseren u om tijdig te laten onderzoeken of uw organisatie overheids-

werkgever wordt. Dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Daarom is 

het slim om hiervoor een deskundige in te schakelen. Capra Advocaten 

is specialist in arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Op basis 

van onze ruime ervaring hebben wij de Analyse overheidswerkgever 

ontwikkeld. Als u gebruik maakt van deze analyse weet u of u straks 

overheidswerkgever bent.



Waaruit bestaat de Capra Advocaten Analyse overheids-

werkgever? 

De Analyse overheidswerkgever is opgebouwd uit de volgende 

stappen:

1.  Kennismaking met u en uw organisatie

2.  Onderzoek naar juridische status

3.  Heldere rapportage met de gevolgen voor uw organisatie

4.  Optioneel: presentatie over de bevindingen binnen uw organisatie

Wat kunt u daarna van ons verwachten?

Als eenmaal vaststaat dat u een overheidswerkgever bent, gaan we 

met u om de tafel om inzicht te geven in de gevolgen. Daarbij besteden 

we bijvoorbeeld aandacht aan vragen rondom:

•  integriteit, belangenverstrengeling en integriteitsbeleid;

•  ongelijke behandeling;

•  de rol van de ondernemingsraad;

•  het invoeren van een klokkenluidersregeling;

•  de toepassing van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

Hoe kunt u een Capra Advocaten Analyse overheidswerk-

gever aanvragen? 

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een vrijblijvende 

offerte kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.  
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