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                       12)    ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT 
 

12c : ambtenarenrecht                                                  STAND  01-02-2023 

 

NIEUW in 2023 
 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2023/1 (incl.Cao gemeente)                 

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 24-11-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408516) januari 2023  560 pag.   € 67,00 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2023/1 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 24-11-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408509) januari 2022  736 pag.    € 75,50 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2023                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. Pensioenaanspraken hebben 

vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van de Wnra. Biedt diepgaande 

kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het bijzonder gaat aandacht uit 

naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wnra. De inhoud valt op door 

de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van voorbeelden 

aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt u een overzicht van de wet- en 

regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

J.Aerts e.a.(K-9789013171297)  januari 2023                               264 pag.    € 135,00 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2022: 
 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2022/1 (incl.Cao gemeente)                 

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 01-11-2021               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012407649) januari 2022  602 pag.   € 63,75 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2022/2 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 01-11-2021               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012407656) januari 2022  654 pag.    € 73,00 

 
Ontslagregeling Gemeenteambtenaar 

Welke ontslagregeling (vergoeding en uitkering) is passend bij ontslag van een 

gemeenteambtenaar op grond van een verstoorde arbeidsrelatie? In dit artikel wordt toegelicht 

welke 7 varianten qua ontslagvergoeding en werkloosheidsuitkering(en) denkbaar zijn bij een 

ontslag van een gemeenteambtenaar op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. 

A.Dera-ten Bokum (Dirkzwager) november 2022   3  pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2022                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. Pensioenaanspraken hebben 

vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van de Wnra. Biedt diepgaande 

kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het bijzonder gaat aandacht uit 

naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wnra. De inhoud valt op door 

de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van voorbeelden 



aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt u een overzicht van de wet- en 

regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

K.Weijling e.a.(K-9789013166811)  februari 2022                        256 pag.    € 135,00 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2021 
 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – Ed. Rijk 2021.2(inclusief Cao Rijk) 2x p.jaar 

In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde 

ambtenaar verwerkt vallend onder de Cao Rijk. Het boek heeft een praktische insteek, is een 

handvat voor de dagelijkse praktijk, bijgewerkt tot 1 mei 2021 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012407151) 4e dr. juli  2021           600 pag.    € 72,25 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard-Editie Gemeente 2021.2(inclusief Cao Gem.)  

In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde 

ambtenaar verwerkt vallend onder de Cao Rijk. Het boek heeft een praktische insteek, is een 

handvat voor de dagelijkse praktijk, bijgewerkt tot 1 mei 2021 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012407144)4e dr. juli 2021             590 pag.    € 62,75 

 
Politieagenten voor de Rechter - integriteitsschendingen, plichtsverzuim en andere 

arbeidsrechtelijke conflicten bij de Nederlandse politie 

Politieambtenaren moeten de wet handhaven en daarbij past het niet dat zij zelf de regels 

overtreden. Dat dit wel gebeurt, blijkt uit ambtenaarrechtelijke geschillen die hier worden 

beschreven. De politieman en -vrouw als ambtenaar staat centraal en kan over allerlei 

kwesties in conflict komen met de korpschef (misgelopen promotie, verkeerd ingevuld 

declaratieformulier, gebruik van dienstauto, neuzen in politiesystemen, sjoemelen met  

examen, pensioenen, waarnemingstoelages en coulanceregelingen. Dit overzicht aan 

bestuursrechtelijke arbeidskwesties leert is dat korpschef behoorlijk streng is voor 

politiemensen die regels niet altijd even nauw nemen. Er zijn vele interne voorschriften, 

ambtsinstructies en wettelijke bepalingen en die moeten worden nageleefd. Omdat de eisen 

aan integriteit en betrouwbaarheid zo hoog zijn, is er in de politieorganisatie geen ruimte voor 

gerommel in de marge. Overtreden regels maakt snel schuldig aan plichtsverzuim en krijgt te 

maken met een korpschef die stevig doorpakt. Die beschikt over een heel arsenaal aan 

sancties en zal niet schromen politiemedewerkers – zelfs al hebben die jarenlang goed 

gefunctioneerd – op straat te zetten. Dat is de korpschef ook verplicht aan het imago van de 

politie en de reputatie van de openbare dienst. Politieagenten: “u bent gewaarschuwd”. 

M.Knapen (C-9789088633010) september 2021                             158 pag.     € 27,50 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2021                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. Pensioenaanspraken hebben 

vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van de Wnra. Biedt diepgaande 

kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het bijzonder gaat aandacht uit 

naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wnra. De inhoud valt op door 

de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van voorbeelden 

aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt u een overzicht van de wet- en 

regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

K.Weijling e.a.(K-9789013162295)  januari 2021                        260 pag.    € 135,00 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2020 : 
 

Ambtenaren voor de Rechter - plichtsverzuim, niet-integer gedrag en andere conflicten 

binnen de ambtenarij 

Ambtenaren behoren loyaal, dienstbaar en onkreukbaar te zijn. Maar er zijn er ook die deze 

plicht verzuimen. Zij printen op het werk voor privédoeleinden, neuzen in bestanden waar ze 

niets te zoeken hebben, declareren hun onkosten te royaal, vertonen seksueel getint gedrag, 

bezoeken op het werk erotische websites, sjoemelen met urenstaten. Zij klussen bij, lekken 

informatie, werken met drank op, pauzeren te lang, komen te laat, pikken spullen, 

verstrengelen belangen. Als de ambtenaar zich tegen zijn sanctie verzet – toegang tot de 

werkplek wordt ontzegd, krijgt een berisping of waarschuwing, salaris wordt gekort of 



ingehouden, wordt geschorst of ontslagen – dan is de rechter aan zet. Beschrijft hoe de 

bestuursrechter (ook de Centrale Raad van Beroep) in kleurrijke ambtenarenkwesties oordeelt. 

M.Knapen (C-9789088632846) december 2020                                         198 pag.    € 27,50 

 
de Bijzondere Rechtspositie van de Militair 

In arbeidsrechtelijke zin wordt van de militair een groot aantal offers gevraagd: aanpassing 

van zijn uiterlijk, privégedrag en levensstijl; inperking van zijn uitingsvrijheid en familieleven; 

uitzending naar gebieden overal ter wereld; aanvaarding van overwerk en afwijkingen bij 

noodsituaties; en, niet in de laatste plaats, tegemoettreding van gevaar en toepassing van 

(dodelijk) geweld. Daartegenover staan een extra materiële zorgplicht en bijzondere erkenning 

van veteranen. Dit alles maakt de rechtspositie van de militair bijzonder. In juridische termen 

is de militair een ‘militair ambtenaar’. Opvallend is dat de rechtspositie van de militair nog 

steeds publiekrechtelijk is geregeld. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren in werking getreden. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat de meeste andere 

ambtenaren inmiddels een arbeidsovereenkomst hebben. Voor militairen is een uitzondering 

gemaakt, hoewel een overgang naar het arbeidsovereenkomstenrecht niet helemaal wordt 

uitgesloten. Biedt een overzicht van rechten en plichten van de militair die afwijken van die 

van andere ambtenaren en werknemers. Ook wordt in het kader van het stakingsverbod voor 

militairen aandacht geschonken aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie. 

Laat zien onder welke voorwaarden bijzondere rechten en plichten in arbeidsovereenkomsten- 

recht kunnen worden gerealiseerd. Proefschrift VU- promotie 08-10-2020 

N.Hummel(C-9789088632761)  8 oktober 2020                              794 pag. (!)    € 70,00 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2020                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Deze praktijkgids heet niet meer ‘Praktijkgids Ambtenarenrecht’, maar ‘Praktijkgids 

Arbeidsrecht bij de overheid’. Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. 

Pensioenaanspraken hebben vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van 

de Wnra. Biedt diepgaande kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het 

bijzonder gaat aandacht uit naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de 

Wnra. De inhoud valt op door de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik 

wordt gemaakt van voorbeelden aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt 

u een overzicht van de wet- en regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

K.Weijling e.a.(K-9789013154870)  januari 2020       252 pag.    € 135,00 

 

Transitie Overheidsmedewerker 

Met ingang van 1 januari 2020 de Ambtenarenwet 2017 in werking getreden. Dat betekent 

dat overheidswerkgevers zijn geconfronteerd met een forse transitieoperatie. Hieronder 

wordt de stand van zaken weergegeven van de regelgeving alsmede de situatie per 

belangrijke sector. Tevens wordt ingegaan op de belangrijke invoeringsvraagstukken. 

S.Jellinghaus (Sdu-Practice Note) januari 2020    9 pag.            GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren - Tekst & Toelichting Parlementaire 

geschiedenis 

Bevat naast de tekst een artikelsgewijze parlementaire toelichting. Het grote verschil met de 

1e  druk is dat wijzigingen die met de Aanpassingswet Wnra zijn doorgevoerd, zijn 

verwerkt. Achterin is een handig trefwoordenregister opgenomen.  

E.Huisman,S.Jellinghaus(red.) (BP-9789492952349) 2e dr,juni 2020    219 pag.   € 39,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verschenen in 2019 : 
 
Ambtenarenwet 

Overgangsrecht Wnra: ook na 01-01- 2020 is bezwaar en beroep soms nog mogelijk. Dan  

zal de rechtspositie van een groot deel van de ambtenaren veranderen omdat het civiele 

arbeidsrecht op hen van toepassing wordt. In bezwaar en beroep gaan tegen een besluit van 

de werkgever is voor hen ná 1 januari 2020 niet meer mogelijk, maar hoe zit het met besluiten 

die vóór de inwerkingtreding van de Wnra genomen zijn ? Indien de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren in werking treedt zal de Ambtenarenwet als volgt luiden. 

Tekst Ambtenarenwet   8 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 



 
ARAR Tabellen – juli – december 2019                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Overzichtelijke tabellen en samenvattingen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie 

en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.                           

J.Verhoef (S-9789012405249) augustus 2019        418 pag.    € 66,50 

 
ARAR Tabellen – januari - juni 2019                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Overzichtelijke tabellen en samenvattingen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie 

en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.                           

J.Verhoef (S-9789012404143) april 2019        380 pag.    € 65,50 

 
ARAR Verklaard 2019-2                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 12 april 2019. 

H.Reit (red.) (9789012404150)  juli 2019                  476 pag.    € 72,00 

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard - Editie Rijk 2020 (inclusief Cao Rijk)  2x p.jaar 

Met de inwerkingtreding van de Wnra treedt er een geheel nieuw tijdperk aan v het 

ambtenarenrecht. Het grootste deel van de groep Nederlandse ambtenaren verliest immers 

zijn bijzondere status en zijn positie wordt vanaf die datum gelijkgetrokken met die van 

werknemers in de marktsector. Hulpmiddel met praktische insteek bij het civiele arbeidsrecht 

dat per 1 januari 2020 door inwerkingtreding van de Wab ook nog ingrijpend is gewijzigd. 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012405065) december 2019    608 pag.    € 69,00 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard-Editie Gemeente 2020(inclusief Cao Gem.)  

Met de inwerkingtreding van de Wnra treedt er een geheel nieuw tijdperk aan v het 

ambtenarenrecht. Het grootste deel van de groep Nederlandse ambtenaren verliest immers 

zijn bijzondere status en zijn positie wordt vanaf die datum gelijkgetrokken met die van 

werknemers in de marktsector. Hulpmiddel met praktische insteek bij het civiele arbeidsrecht 

dat per 1 januari 2020 door inwerkingtreding van de Wab ook nog ingrijpend is gewijzigd. 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012405072) december 2019    530 pag.    € 59,95 

 
CAO-Gemeenten 2020  

Dit is de definitieve cao-tekst die van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zal gelden. 

VNG e.a.  november 2019   1541 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
CAR-UWO editie 2019-2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige actuele tekst van de CAR-UWO.  

VNG (S-9789012404952) juli 2019                                      404 pag.    € 59,95 

 
CAR-UWO editie 2019-1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige actuele tekst van de CAR-UWO.  

VNG(S-9789012403610) januari 2019                                408 pag.    € 55,52 

 
Gevolgen van de Wnra voor ambtenaren in openbaar primair en voortgezet onderwijs 

en aandachtspunten en aanbevelingen voor cao-partijen (Onderwijsgeschillen) 

Uitgebreide analyse van arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) voor personeel in het openbaar onderwijs, inclusief rechtspraakonderzoek.  

L.Sprengers e.a.(EUR)  augustus 2019   58 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Nieuwe Ambtenarenrecht - de wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Deze 2e druk is volledig geactualiseerd. Zo is de Wnra-aanpassingswetgeving verwerkt, 

evenals de Wet arbeidsmarkt (Wab). Diverse beschouwingen uit de eerste druk zijn niet langer 

relevant doordat Wnra-aanpassingswetgeving inmiddels is aangenomen. Onderwerpen de 

revue passeren zijn: Zeggenschap over ambtenaren en hun rechtspositie: binding aan de cao, 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7251
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7251


systeem van het ontslagrecht uit vast dienstverband, stelsel van ontslagvergoedingen zoals de 

vanaf Wnra voor de overheid geldt, ambtenarentuchtrecht en gedragscodes vanaf de Wnra, 

normalisering rechtspositie in het onderwijs. 

A.v.d.Meer e.a.(K-9789013153408) 2e dr. begin november 2019     204 pag.    € 55,80 

 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en Grensoverschrijdend Werken 

C.Douven,Belastingdienst Ktr. buitenland,oktober 2019  4 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Normalisering van het Ambtenarenrecht 

De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 

januari 2020 in werking. verschaft op praktische wijze inzicht in belangrijkste veranderingen 

en gevolgen voor de praktijk. Bevat dit boek informatie over nieuwe ambtenarenbegrip, 

overgangsrecht, implementatie, arbeidsrecht,nieuwe Ambtenarenwet 2017, gevolgen voor 

besluitvormingstrajecten, wijziging van het ontslagstelsel en veranderingen van de positie van 

vakbonden en ondernemingsraad. Behandelt ook aantal specifieke situaties, zoals die van de 

gemeenschappelijke regelingen en kroonbenoemingen. Wellicht volgen er nog diverse boekjes. 

S.Jellinghaus,K.Maessen (V- 9789462156395) mei 2019   80 pag.    € 24,95 

 
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

Besteedt ruime aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van ambtenarenrecht 

zoals de gestadig naderende invoering van de Wet normering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra), welke belangrijke veranderingen met zich mee zal brengen. Bijgewerkt tot 1-10-2018. 

J.Aerts e.a.(K-9789013141917) begin januari  2019            368 pag.   € 135,00 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2018 : 
 

ARAR Tabellen – juli – december 2018                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012402576) september 2018       380 pag.    € 59,00 

 

ARAR Tabellen – januari - juni 2018                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012401982) mei 2018       ca. 365 pag.    € 57,00 

 

ARAR Verklaard 2019-1                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 5 juni 2018. 

H.Reit (red.) (9789012403641)  december  2018                  386 pag.    € 65,00 

 

ARAR Verklaard 2018-2                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 5 juni 2018. 

H.Reit (red.) (9789012402354)  augustus 2018                  476 pag.    € 62,95 

 

ARAR Verklaard 2018-1                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 



artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 22 oktober 2017. 

H.Reit (red.) (9789012401135)  januari 2018         ca. 420 pag.    € 62,95 

 

CAR-UWO editie 2018-2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO, bijgewerkt tot 01-06-18.  

VNG(S-9789012403092) september 2018                                396 pag.    € 53,50 

 

CAR-UWO editie 2018-1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. Tekst is bijgewerkt tot en 

met de LOGA-ledenbrief van 20 november 2017, TAZ/U201700897, CvA/LOGA 17/15, Lbr. 

17/071, inzake Derde jaar WW.                

VNG(S-9789012401098) februari 2018                                378 pag.    € 52,00 

 

het Nieuwe Arbeidsrecht in de Publieke Sector 

Naar verwachting zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren in werking (Wnra) treden. Capra Advocaten is al vele jaren actief in met name de 

sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het ligt dan ook voor de hand dat Capra Advocaten 

daaraan uitvoerig aandacht besteedt. Dat heeft geresulteerd in deze symposiumbundel, 

uitgegeven in het kader van het 90-jarig bestaan dat onlangs werd gevierd. Hier wordt 

ingegaan op de belangrijkste onderdelen van dit nieuwe arbeidsrecht, en er wordt in kaart 

gebracht met welke verschillen de beoefenaren van dit arbeidsrecht (leidinggevenden, HR-

medewerkers, P&O-adviseurs, juristen, advocaten et cetera) rekening dienen te houden. Aan 

de orde komen: bereik en hoofdlijnen van de Wnra, kern van het nieuwe arbeidsrecht voor 

ambtenaren, arbeidsvoorwaardenoverleg en medezeggenschap, ambtenarenprocesrecht 

nieuwe stijl, ontslagrecht, reorganisaties, beëindigingsregelingen en tuchtrecht en integriteit. 

Capra Advocaten (C-9789088632334)  november 2018     162 pag.    € 32,50 

 

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2018                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

Het reguliere arbeidsrecht wordt weliswaar van toepassing op ambtenaren, maar de redactie is 

nu nog uitgegaan van de huidige stand van zaken en gaat in deze uitgave dus niet in op 

toekomstige wetgeving. Wel zijn alle belangrijke nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals 

jurisprudentie en: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wet Huis voor klokkenluiders, 

Regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioenen, Gedragscode 

Rijk 2016, Individueel Keuzebudget (IKB), Reglement resultaat- en beoordelingsgesprekken, 

Ontwikkelingen kraamverlof / vaderschapsverlof. Deze editie is bijgwerkt tot 01-10-2017. 

J.Aerts e.a. (K-9789013141917) begin januari  2018            368 pag.   € 135,00 

 
Van Ambtenaar naar Ambtenaar - de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd. Vanaf 1 

januari 2020, de streefdatum van inwerkingtreding van deze wet, wordt de eenzijdige 

aanstelling van ambtenaren verruild voor een arbeidsovereenkomst. Hoewel de discussie over 

handhaving van de publiekrechtelijke aanstelling van ambtenaren grotendeels beslecht lijkt te 

zijn, resteren nog talloze vragen rondom de op handen zijn de normalisering, en dringen 

nieuwe vragen zich op. Daarbij valt te denken aan ambtelijke kernwaarden en integriteit, de 

verambtelijking van het private ontslagrecht, de sociale zekerheid, de aansprakelijkheid van 

ambtenarenwerkgevers, rechtsbescherming, bewijsrecht, het arbeidsvoorwaardenoverleg, het 

overgangsrecht, het Europees perspectief – en wat er gebeurt met ambtenaren die de 

normaliseringsdans ontspringen. Hier wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, 

alsmede de gevolgen van deze wet voor de positie van de ambtenaar, uitvoerig belicht. 

B.Barentsen,S.Jellinghaus e.a.(C-9789088632198) januari 2018    284 pag.    € 35,00 

 
de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren - een korte introductie 

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het Staatsblad 

gepubliceerd. De wet wijzigt de huidige Ambtenarenwet ingrijpend. Op 1 januari 2020 treedt 

de Ambtenarenwet 2017 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk 



van de overheidswerkgevers en de ambtenaar zelf. Voor het grootste deel van de ambtenaren 

gaat dan het civiele arbeidsrecht van het BW gelden, waardoor zij een arbeidsovereenkomst 

krijgen. Deze korte introductie geeft een eerste maar volledige indruk van de Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren en wat er gaat veranderen. Na een korte vergelijking 

van het geldende ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht, volgt een beschouwing van de 

parlementaire geschiedenis van de wet. Afgesloten wordt met praktische tips, bruikbaar voor 

de dagelijkse praktijk van de betrokkenen met goed inzicht in de artikelen en literatuur. 

V.Stavleu,C.Mehlem(B-9789462904774) april 2018     152 pag.    € 24,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2017: 

 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving. ed. 2017-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bestaat uit drie duidelijk van elkaar afgebakende delen. In deel 1 staan wetten en besluiten die 

de algemene rechtspositie van de ambtenaar regelen; de Ambtenarenwet en het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement (ARAR). Het onderdeel ambtenarenpensioen is ondergebracht in 

deel 2, inclusief de Wet privatisering ABP, de Wet financiële voorzieningen privatisering en de 

Wet kaderregeling vut overheidspersoneel. De regels voor bezoldiging van ambtenaren zijn 

opgenomen in deel 3, met de nieuwe Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden 

ambtenaren sector rijk 2017 en met geactualiseerde bedragen van het wettelijk minimumloon. 

(K-9789013142112) september 2017        396 pag.    € 52,00 

 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving. ed. 2017-1      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Verschaft overzichtelijk de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Opgenomen zijn wetten en besluiten die de algemene rechtspositie van de ambtenaar regelen, 

relevante wetten en regelingen op het gebied van ambtenarenpensioenen en de belangrijkste 

wetten en regelingen op het gebied van de bezoldiging van ambtenaren. Regelmatig treden er 

wijzigingen op in de financiële rechtspositieregelingen van de overheid, de belangrijkste 

financiële rechtspositieregelingen zijn op een rij gezet met de daarbij geldende bedragen. 

(K-9789013142105) april 2017        389 pag.    € 52,00 

 
ARAR Tabellen - juli- december 2017                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012400633) augustus  2017   360 pag.    € 54,00 

 
ARAR Tabellen - januari- juni 2017                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012399425) april 2017   306 pag.    € 52,50 

 
ARAR Verklaard 2017-2                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn weer bijgewerkt.  

H.Reit (red.) (9789012400350) juli 2017                   247 pag.    € 59,95 

 
ARAR Verklaard 2017                                                             UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 5 januari 2017.  



H.Reit (red.) (9789012398954) januari 2017                   420 pag.    € 59,95 

 
CAR-UWO editie 2017-2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en 

met de LOGA-ledenbrief van 10 maart 2017,ECWGO/U201700198, CvA/LOGA 17/05, Lbr. 

17/016, inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren. 

UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.  

VNG(S-9789012400374) augustus 2017                                382 pag.    € 51,00 

 
CAR-UWO editie 2017-1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en 

met de LOGA-ledenbrief van 24 november 2016, ECWGO/U201601499, CvA/LOGA 16/20, Lbr. 

16/089, inzake aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering.CAR-artikelen 

(deze gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze 

vet zijn afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.  

VNG(S-9789012399203) januari 2017                                382 pag.    € 47,50 

 
het Nieuwe Ambtenarenrecht 

Voor 800.000 ambtenaren wijzigt de rechtspositie. Hoe luiden de nieuwe regels en hoe 

verhouden ze zich tot de oude regels, maar ook tot het reguliere arbeidsrecht? Maakt duidelijk 

dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het ambtenrenrecht niet afschaft, 

maar juist het nieuwe ambtenarenrecht introduceert.  De leerstukken van het verdwijnende 

publiekrechtelijke ambtenarenrecht en het privaatrechtelijke nieuwe ambtenarenrecht worden 

handig naast elkaar geplaatst. Geeft voor overheidswerkgevers en -werknemers de hoofdlijnen 

aan van de juridische procedures bij UWV en rechters, do’s and don’ts van het cao-overleg en 

ook een beschouwing over gevolgen voor ambtelijke ontslagregelingen.  

E.v.Meer (K-9789013134025) begin april 2017    ca. 360 pag.    € 49,95 

 
Normalisatie van het Ambtenarenrecht 

De wet normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren treedt naar verwachting op 1 januari 

2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt: van 

aanstelling naar arbeidsovereenkomst, van rechtspositieregeling naar cao, van bestuursrecht 

naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl 

groepen werknemers plotseling ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het 

arbeidsrecht zich gaan uitstrekken over ambtenaren. Uitgangspunt is dat de meeste 

arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het 

bedrijfsleven. Bij besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de 

normaliseringsslag. Hiereen compact helder inzicht in de belangrijkste veranderingen en de 

gevolgen voor de praktijk. Bevat informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, 

overgangsrecht, verschillende rechtsstelsels, nieuwe Ambtenarenwet,  gevolgen voor 

besluitvormingstrajecten, voorbereiding van het omzettingsmoment (van aanstelling naar 

arbeidsovereenkomst), status van de rechtspositieregeling na 2020, het nieuwe procederen, 

wijziging van ontslagstelsel en verandering van de positie van vakbonden en OR.  

S.Jellinghaus,K.Maessen(V-9789462155275) april 2017   85 pag.    € 22,50 

 
Normalisering Ambtenarenrecht : Vraag en Antwoord 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt naar verwachting in werking op 1 

januari 2020. De rechtspositie van ambtenaren wijzigt ingrijpend. Deze praktische wegwijzer 

schetst aan de hand van vragen en antwoorden in kort bestek gevolgen van normalisering.  

P.Lunenburg (S-9789012400657) september 2017    120 pag.    € 32,50 

 
Rechtspositie Rijkspersoneel -2017.1                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Populaire vertaling van de verschillende regelingen en daarom een handig naslagwerk voor de 

personeelsfunctionaris en de rijksambtenaar (professionele versie is de ARAR Verklaard). 

Heldere samenvatting van de verschillende regelingen en zet deze overzichtelijk op een rij, 

met inzicht in onderwerpen als werktijden, ziekte en ziektekosten, pensioenen en opleidingen. 

H.Reit e.a. (S-9789012400138)  mei 2017     232 pag.    € 51,95 

 



Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren – nieuwe arbeidsregels voor 

overheidspersoneel  (SC Dossier) 

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt geregeld dat de arbeidsrechtelijke 

positie van ambtenaren overeenkomt met die van werknemers. Nu nog valt het 

overheidspersoneel onder het bestuursrecht en geldt het civielrecht voor medewerkers in de 

marktsector. Als het goed is, is dit in 2020 (voor het grootste deel van de ambtenaren) 

gelijkgetrokken. Het hele wetstraject – van indienen tot in werking treden – heeft dan zo’n tien 

jaar geduurd. Aangegeven wordt wat deze wet inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen en 

welke gevolgen deze wet heeft voor ambtenaren. Kort wordt in gegaan op de Wwz, die straks 

ook op overheidspersoneel van toepassing is. Maar ambtenaar blijft ambtenaar heten.  

R.v.d.Dikkenberg (S-9789012399401) maart 2017  40 pag.    € 13,50 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2016 : 
 

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2016-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Verschaft overzichtelijk de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Opgenomen zijn wetten en besluiten die de algemene rechtspositie van de ambtenaar regelen, 

relevante wetten en regelingen op het gebied van ambtenarenpensioenen en de belangrijkste 

wetten en regelingen op het gebied van de bezoldiging van ambtenaren. Regelmatig treden er 

wijzigingen op in de financiële rechtspositieregelingen van de overheid, de belangrijkste 

financiële rechtspositieregelingen zijn op een rij gezet met de daarbij geldende bedragen. 

Ook is besproken het Bezoldingingsbesluit burgerlijk rijksambtenaren met de daarbij horende 

salarisschalen, Reisbesluiten en Reisregeling binnenland en buitenland. 

 (K-9789013135169) september 2016       ca. 390 pag.    € 52,00 

 

 

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2016-1      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Verschaft overzichtelijk de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Opgenomen zijn wetten en besluiten die de algemene rechtspositie van de ambtenaar regelen, 

relevante wetten en regelingen op het gebied van ambtenarenpensioenen en de belangrijkste 

wetten en regelingen op het gebied van de bezoldiging van ambtenaren. Regelmatig treden er 

wijzigingen op in de financiële rechtspositieregelingen van de overheid, de belangrijkste 

financiële rechtspositieregelingen zijn op een rij gezet met de daarbij geldende bedragen. 

Ook is besproken het Bezoldingingsbesluit burgerlijk rijksambtenaren met de daarbij horende 

salarisschalen, Reisbesluiten en Reisregeling binnenland en buitenland. 

 (K-9789013135145) april 2016       392 pag.    € 52,00 

 

ARAR Tabellen - juli- december 2016 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012398367) augustus 2016   304 pag.    € 51,00 

 

ARAR Verklaard 2016-2                                                          UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 24 april 2016.  

H.Reit (red.) (9789012397940)  juli 2016                   420 pag.    € 59,00 

 

ARAR Verklaard 2016                                                             UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 5 januari 2016.  



H.Reit (red.) (9789012397360) maart 2016                   420 pag.    € 58,00 

 

CAR-UWO editie 2016.2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en met de LOGA-

ledenbrief van 21 april 2016, ECWGO/U201600650, CvA/LOGA 16/10, Lbr. 16/022, inzake 

FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren.  

(S-9789012397872) juli 2016                                382 pag.    € 47,50 

 

CAR-UWO editie 2016.1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren: volledige bijgewerkte tekst van de CAR-UWO. CAR-artikelen (deze 

gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze vet zijn 

afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.  

(S-9789012397209) januari 2016                                384 pag.    € 46,50 

 

Fraude door Ambtenaren 

Hiertoe wordt ingegaan op ambtenarentuchtrechtelijke en strafrechtelijke kanten van fraude, 

waarbij ook de maatregelen zoals strafontslag, ongeschiktheidsontslag, schorsing uitgebreid 

aan bod komen. Het doel van het boek is een handvat te bieden met betrekking tot de aanpak 

van een frauderende ambtenaar. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185288) augustus 2016  222 pag.    € 24,50 

 

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2017                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

Het reguliere arbeidsrecht wordt weliswaar van toepassing op ambtenaren, maar de redactie is 

nu nog uitgegaan van de huidige stand van zaken en gaat in deze uitgave dus niet in op 

toekomstige wetgeving. Wel zijn alle belangrijke nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals 

jurisprudentie en: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wet Huis voor klokkenluiders, 

Regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioenen, Gedragscode 

Rijk 2016, Individueel Keuzebudget (IKB), Reglement resultaat- en beoordelingsgesprekken, 

Ontwikkelingen kraamverlof / vaderschapsverlof 

J.Aerts e.a. (K-9789013136296) begin december 2016    356 pag.    € 135,00 

 

Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders – 2016          JAARLIJKSE UITGAVE 

Beschrijft de voorzieningen die burgemeesters en wethouders krachtens de voor hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen 

huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een 

functionele beperking of een dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. De beschrijvingen bevatten 

verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving per 01-01-2016.zoals die bij de 

aanvang van het kalenderjaar luiden.  

G.Heetman (S-9789012397599) april 2016    308 pag.    € 44,25 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2015: 
 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2015-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging. 

(9789013133776) oktober 2015            ca. 410 pag.    € 52,00 

 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2015-1      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging. 

(K-9789013131246) april 2015                    404 pag.    € 52,00 

 
ARAR Verklaard 2015-2016                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de juiste 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd. Zowel de tekst, als de 



toelichting zijn bijgewerkt tot en met 26 maart 2015. Dit geldt eveneens voor het ARAR. Ook 

in dit onderdeel zijn de tekst en de toelichting bijgewerkt tot en met 26 maart 2015.  

H.Reit (red.) (9789012395717) juli 2015                  420 pag.    € 54,00 

 
Bijzondere Ambten, een Toegesneden Rechtspositie integrale visie (rechts)positie 

politieke ambtsdragers 

De rechtspositie van politieke ambtsdragers wordt uiteengezet in dit rapport van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en heeft betrekking op alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken van 

alle gekozen en benoemde politieke ambtsdragers. Een visie op de rol en positie van politieke 

ambtsdragers maakt een samenhangend beleid ten aanzien van de rechtpositie mogelijk—en 

kan verschillen met de arbeidsvoorwaarden van werknemers in publieke en private sector 

verklaren en onderbouwen. In verband met het grote aantal van afgetreden en aftredende 

functionarissen en hun rechtspositie wellicht interessant voor hun raadslieden. 

Min.BZK   mei/juni 2015    120 pag. (+ samenvatting in Kamerbrief   6 pag.)  

                    RAPPORT & APARTE SAMENVATTING GRATIS OP AANVRAAG LEVERBAAR OP PDF 

 
CAR-UWO editie 2015.2                                                VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren: volledige bijgewerkte tekst van de CAR-UWO. CAR-artikelen (deze 

gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze vet zijn 

afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.  

(S-9789012396059) augustus 2015                                384 pag.    € 45,75 

 

CAR-UWO editie 2015.1                                                VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren: volledige bijgewerkte tekst van de CAR-UWO. CAR-artikelen (deze 

gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze vet zijn 

afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.  

(9789012394611) januari 2015                                390 pag.    € 43,75 

 

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2016                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

De sluitingsdatum van deze gids is 1 oktober 2015. Ieder jaar verschijnt een actuele editie. 

J.Aerts e.a. (K-9789013132571) begin december 2015   ca. 350 pag.    € 135,00 

 

 

Rechtspositie Rijkspersoneel -2015 

Populaire vertaling van de verschillende regelingen en daarom een handig naslagwerk voor de 

personeelsfunctionaris en de rijksambtenaar (professionele versie is de ARAR Verklaard). 

Heldere samenvatting van de verschillende regelingen en zet deze overzichtelijk op een rij, 

met inzicht in onderwerpen als werktijden, ziekte en ziektekosten, pensioenen en opleidingen. 

H.Reit e.a. (S-9789012395649)  mei 2015     220 pag.    € 44,00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2014: 
 

de Ambtenaar van de Toekomst van de Ambtenaar  

Verslag van het symposium waarmee advocatenkantoor Capra (Den Haag, Den Bosch, Zwolle, 

Maastricht) het 85-jarig jubileum vierde. Al tientallen jaren wordt er gediscussieerd over de 

status van de ambtenaar en wordt de vraag gesteld of er nog wel reden is de ambtelijke 

rechtspositie te onderscheiden van die in het particuliere bedrijf. Het gaat daarbij niet zozeer 

om de vraag welk procesrecht van toepassing is, maar om de vraag welke bijzondere eisen de 

overheid als bijzondere werkgever, namelijk als belangenbehartiger in het publieke domein, 

aan haar werknemers mag stellen. In deze bundel zijn lezingen opgenomen van mr. J.J. 

Blanken, mr. P.J. Schaap, M.J.M. Schoonhoven (allen advocaat/partner bij Capra), mr. L.C.J. 

Sprengers (advocaat bij Sprengers Advocaten, Utrecht en voormalig hoogleraar 

arbeidsverhoudingen bij de overheid), dr. Y.J. van Hijum (lid van de Tweede Kamer voor het 

CDA), prof. mr. B. Barentsen (bijzonder hoogleraar op de Albeda-leerstoel en hoogleraar 

sociaal recht aan de Universiteit Utrecht), en mr. drs. H.J.M. Richters (advocaat bij Capra). 

B.Barentsen e.a. (9789088631337) april 2014                                55 pag.    € 14,95 

 



Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving – ed. 2014-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging. 

(9789013126082) oktober 2014                                          396 pag.    € 52,00 

 

ARAR Verklaard - 2015                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de juiste 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is niet gewijzigd. Het ARAR en het 

BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 15 oktober 2014. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die 

te maken heeft met de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren.. 

H.Reit (red.) (97890123943902) december 2014                  400 pag.    € 53,00 

                      Publieksversie in niet juridisch jargon, van deze uitgave:  

Rechtspositie Rijkspersoneel  (9789012394536) december 2014  216 pag.    € 43,05 

 

Praktijkgids Ambtenarenrecht – editie 2015                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Al jaren het meest uitvoerige praktijkboek voor deze complexe materie. 

K.Weijling,H.Stuiver e.a.(9789013126440) december 2014    344 pag. A4   € 135,00 

 

Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht  (voorheen van Verhulp en Beltzer) 

Nieuwe editie van een van de meest gangbare boeken over het ambtenarenrecht dat sterk in 

beweging is. Voor een verdieping van de kennis van het arbeidsrecht – waartoe het 

ambtenarenrecht behoort - is bestudering van het ambtenarenrecht een voorwaarde. 

Hoewel het ambtenarenrecht steeds meer naar het arbeidsrecht neigt, zijn er belangrijke 

verschillen. Het ambtenarenrecht wordt uit het arbeidsrechtelijke perspectief uiteen gezet. 

D.Christe e.a. (9789089749437) 4e dr. oktober 2014          436 pag.    € 44,00 

 

Wie kust de OR wakker? - 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect 

op arbeidsverhoudingen 

Is de WOR nog wel geschikt anno 2014 en hoe krijgt de OR toch eindelijk die strategische 

positie? Heeft de OR zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt?  Nieuwe vormen van 

medezeggenschap/participatie lijken nodig om de veranderingen in de organisatie en de 

omgeving aan te kunnen. Dit boek onderzoekt de thema’s vernieuwing, betrokkenheid en 

besluitvorming bij de overheid. Met voorwoord van minister Plasterk. 

Beantwoordt de volgende vragen: Welke veranderingen spelen er binnen de samenleving en 

de overheid? Wat is het effect van deze veranderingen op overheidsorganisaties en haar 

medewerkers? Hoe zijn de verhoudingen binnen de overheid op het gebied van 

medezeggenschap? Hoe is de participatie binnen de overheid georganiseerd? Hoe denken 

betrokkenen over de veranderende medezeggenschap bij de overheid? 

B.Vermaak, M.Pomp (red.) (9789046607169) november 2014  298 pag.    € 28,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2013 : 

 
Ambtenarenrecht Toegelicht – editie 2013-2014                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse compacte handleiding bij het materiële en formele (procedures) ambtenarenrecht. 

In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de materiële rechtspositie van ambtenaren, 

zoals de aanstelling, functiebeschrijving en -waardering, beloning, nevenwerkzaamheden, 

vakantie en verlof, dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident, ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, grondrechten van de ambtenaar, orde- en disciplinaire 

maatregelen en ontslagrecht van ambtenaren. Het tweede deel is gewijd aan het formele 

ambtenarenrecht. Aan bod komen de verschillende procedures in ambtenarenzaken: bezwaar, 

beroep, hoger beroep. 

T.Karssen (9789012578646) november 2013                                        284 pag.    € 52,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2012 : 
 

Aansprakelijkheid, Ziekte en WIA (Integraal Ambtenarenrecht nr. 4) 

Met dit deel over de zieke en arbeidsongeschikte ambtenaar zijn de eerste 5 delen compleet. 



B.Gossen e.a. (9789046605400) december 2012                                    178 pag.    € 39,00 

 

Aspecten van Ambtenarenrecht 

Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit meest gehanteerde handboek ambtenarenrecht. 

H.Stuiver, B.v.Linge (9789058506306) 6e dr. september 2011                 400 pag.    € 45,00 

 


