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32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en 
Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten in verband met het in 
overeenstemming brengen van de rechtspositie 
van ambtenaren met die van werknemers met 
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) 

Nr. 21  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 
Ontvangen 29 maart 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I, wordt aan artikel 3, onder vervanging van de punt aan het 
slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. de griffier, bedoeld in artikel 100, eerste lid, van de Gemeentewet en 
in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet, alsmede de op de griffie 
werkzame ambtenaren, bedoeld in artikel 107e, tweede lid, van de 
Gemeentewet en in artikel 104e, tweede lid, van de Provinciewet. 

Toelichting  

In het onderhavige wetsvoorstel vallen de Eerste Kamer en de Tweede 
Kamer onder de uitzonderingsbepaling. Dit amendement regelt dat 
gemeentelijke en provinciale griffiers en hun medewerkers eveneens 
worden uitgezonderd van de wet en dat hun publiekrechtelijke rechtspo-
sitie gehandhaafd blijft. De indiener meent dat dit voor de hand ligt omdat 
ook mensen in deze functies een belangrijke ondersteunende rol vervullen 
bij het democratisch proces en dat het daarom van belang is dat hun 
integriteit en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Tevens biedt dit 
amendement een oplossing voor de problematiek zoals die zich voordoet 
in het wetsvoorstel in de huidige vorm dat de invulling van het werkgever-
schap door de gemeenteraden en de provinciale staten afhankelijk wordt 
van de colleges in gemeenten en provincies en dat de gemeenteraden en 
de provinciale staten niet langer bevoegd zijn om met hun griffiers en de 
overige medewerkers van de griffie een arbeidsovereenkomst aan te 
gaan. Dit acht de indiener onwenselijk en ook daarom worden gemeente-
lijke en provinciale griffiers en hun medewerkers met dit amendement 
uitgezonderd van deze wet. 
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