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SEMINAR 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) 

 inleiding Wnra l collectieve arbeidsvoorwaarden & cao l rechtsbescherming/procesrecht 

SPREKERS

KOSTEN, LOCATIE, PE-punten
€ 250,- (inclusief btw), het boek ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’ en 
een bewijs van deelname
Igluu aan het Couperusplein 2 te Den Haag 
4 NIVRE PE- punten 

prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling, bijzonder hoogleraar 
arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
mr. A.J.M. (Ed) van Meer, auteur van 'Het nieuwe 
ambtenarenrecht' 
mr. P.S. (Peter) van Minnen, arbeidsrechtadvocaat, 
Advocatenkantoor Peter van Minnen 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: een nieuw ambtenarenrecht.  
Wat houdt de wet in en welke gevolgen zijn er voor uw organisatie? 
Bent u hier ook benieuwd naar? Wilt u van gedachten wisselen met experts? 
Woon dan ons seminar bij op dinsdagmiddag 7 november aanstaande. 

 impact Wnra op schaderegeling l tuchtrecht l procesrecht 

https://www.bsabv.nl/seminar-wnra


SEMINAR 

12:45 – 13:15  Inloop en koffie 

13:15 – 13:25  Welkomstwoord en introductie sprekers 

13:25 – 13:55  Inleiding Wnra, mr. A.J.M. (Ed) van Meer 
Wat is de Wnra en waarom leidt dat tot nieuw arbeidsrecht? | Achtergrond normalisering | 
Wie zijn straks (op)nieuw ambtenaar en wie niet (meer)? | Wat betekent de Wnra voor de
individuele rechtspositie van de toekomst? | Begrip overheidswerkgever in de Ambtenarenwet |
Consequenties nieuw arbeidsrecht voor publieke sector | Verschil
arbeidsovereenkomst/aanstelling. Wat nog te regelen? 

13:55 – 14:25  Collectieve arbeidsovereenkomst en cao, mr. P.S. (Peter) van Minnen 
Wat gaat cao-recht voor de publieke sector betekenen? | Kan cao-recht onverkort op de
publieke sector van toepassing worden? | Welke onderwerpen uit huidige
ambtenarenrechtsposities kunnen wel/niet mee in een fictieve cao (vanwege wel/niet strijdig
met regels burgerlijk recht) 

14:25 – 14:55  Ontslag en procesrecht (rechtsbescherming), Prof. mr. dr. A.R. (Ruben)
Houweling 
Hoe gaat het nieuw ontslagrecht eruit zien? | Wordt ontslaan ambtenaar
anders/moeilijker/makkelijker? | Wijzigingen procesrecht 

14:55 - 15:15  Pauze 
  
15:15 – 17:15  Verdiepingssessies 
Er kan worden deelgenomen aan twee verdiepingssessies: 

A: verdieping: impact Wnra op schaderegeling (mr. J. (Jasper) W.F.  Overtoom) 
B: verdieping tuchtrecht (mr. P.S. (Peter) van Minnen) 
C: verdieping procesrecht (prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling) 

17:15 – 18:00  Plenair: interview sprekers en forum 

18:00                Slotwoord en borrel 
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