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' s-Gravenhage, 10 oktober 2018

Bij Kabinetsmissive van 5 juli 2018, no.2018001213, heeft Uw e Majesteit, op
voordracht van de Minister van Onderw ijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderw ijs en Media, bij de Afdeling advisering van de Raad
van State ter overw eging aanhangig gemaakt het voorstel van w et tot w ijziging
van enige w etten in verband met de normalisering van de rechtspositie van
ambtenaren in het onderw ijs, met memorie van toelichting.
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) w ordt het
private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. Het w etsvoorstel bevat de
aanpassingsw etgeving op het terrein van het onderw ijs en maakt het daarmee
mogelijk dat de Wet normalisering rechtspositie ambt enaren voor de
onderw ijssectoren in w erking kan treden.
De Afdeling advisering van de Raad van State maakt opmerkingen over het
georganiseerd overleg en de rechtspositieregeling. Zij is van oordeel dat in verband
daarmee aanpassing van het voorstel w enselijk is.
1.

Georganiseerd overleg

Op dit moment zijn in alle sectorw etten bepalingen opgenomen over het overleg
over de arbeidsvoorw aarden. Deze bepalingen houden in dat w erkgevers met
w erknemersverenigingen overleg moeten plegen over de rechtspositie van het
personeel en dat de afspraken over de inrichting van dit overleg schriftelijk moeten
w orden vastgelegd. Tw ee van de vier sectorw etten - de WPO en WHW - kennen
in aanvulling hierop een regeling over de beslechting van geschillen die kunnen
rijzen over de vraag w elke vakorganisaties voor deelname aan het overleg in
aanmerking komen. In de consultatieprocedure zijn kanttekeningen geplaatst bij
het handhaven van deze overlegbepalingen. Zij zouden overbodig zijn, zich slecht
verdragen met het uitgangspunt van contract svrijheid in cao-onderhandelingen,
niet passen binnen de normaliseringsgedachte en leiden tot een overlegprotocol
met vaste overlegpartners. De regering deelt deze kritiek niet. De toelichting w ijst
erop dat de bepalingen voortvloeien uit de afspraken tussen de sociale partners en
OCW bij de decentralisatie van de arbeidsvoorw aarden in 1995 en niets regelen
over de inhoud van de overlegprotocollen of degenen die bij het overleg betrokken
kunnen w orden. Naar de mening van de regering is dan ook geen sprake van
inperking van de contractsvrijheid.
Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123)
w ordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. Hierdoor heeft de
overheid als w etgever geen zeggenschap meer over het personeelsbeleid en de
arbeidsvoorw aarden van het personeel, maar w ordt dit – binnen de grenzen van
het internationale arbeidsrecht - aan betrokken partijen overgelaten. In het
privaatrecht maken partijen met elkaar afspraken over de w ijze w aarop zij overleg
voeren. Dat geldt ook voor het oplossen van geschillen. Het is gebruikelijk dat
Cao’ s desgew enst zelf in geschillenregelingen voorzien. Dit is ook de reden dat de
geschillenregeling in 2005 uit de WVO is geschrapt. 1 Tegen deze achtergrond is
het onduidelijk w at de genoemde bepalingen toevoegen.
Gelet op het voorgaande adviseert de Afdeling genoemde bepalingen te
schrappen.
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2.

Rechtpositieregeling

De in de sectorw etten opgenomen bepaling dat het bevoegd gezag ervoor zorgt
dat de rechtspositie van het personeel w ordt geregeld lijkt evenzeer overbodig.
Voor het bestuur van een openbare instelling geldt na normalisatie hetzelfde als
voor elke w erkgever geldt: dat de rechtpositie bepaald w ordt door de
arbeidsovereenkomst en de cao.
De Afdeling adviseert ook deze bepalingen te laten vervallen.
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het
voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de
Tw eede Kamer der Staten-Generaal w ordt ingediend.
De vice-president van de Raad van State,

