
1 Het begrip sociaal recht

1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Dit boek biedt een inleiding tot het vakgebied van het sociaal recht. Het gebruik
van de term ‘sociaal recht’ betekent niet dat de beoefenaren van dit vak menen dat
hun rechtsgebied ‘socialer’ zou zijn dan andere. De term komt voort uit de geschie-
denis. Het arbeidersprobleem in de negentiende eeuw werd wel aangeduid als ‘de
sociale kwestie’. De wetgeving om het probleem te bestrijden heette ‘sociale wet-
geving’. En het rechtsgebied dat aldus ontstond, wordt nog steeds aangeduid als
‘het sociaal recht’.

In de praktijk worden aan de term ‘sociaal recht’ verschillende, meer en minder
ruime betekenissen toegekend:
a. In de meest enge zin omvat de term ‘sociaal recht’ alleen het socialezekerheids-

recht: regelingen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en der-
gelijke. Deze betekenis is bijvoorbeeld in Duitsland gangbaar, waar men
spreekt over ‘Sozialrecht’ als men uitsluitend het socialezekerheidsrecht bedoelt.
In Nederland komt men dit gebruik soms ook tegen.

b. In de ruimste zin omvat de term ‘sociaal recht’ al het recht waarbij degenen
worden beschermd die in de maatschappij in economisch opzicht een zwakke
positie innemen: werknemers, huurders, consumenten, enzovoort. Deze bete-
kenis omvat in wezen al het recht dat betrekking heeft op de zogeheten sociale
grondrechten en de verzorgingsstaat: behalve het arbeidsrecht en het sociale-
zekerheidsrecht bijvoorbeeld ook het huurrecht, het consumentenrecht, het
gezondheidsrecht en het vreemdelingenrecht.

c. Het meest gangbaar is het gebruik van de term ‘sociaal recht’ in Nederland
echter als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezeker-
heidsrecht. Het sociaal recht heeft dan betrekking op alle aspecten van arbeid
in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzieningen.1 In de

1 Ook de term ‘arbeidsrecht’ wordt door de verschillende auteurs uiteenlopend gedefini-
eerd. Zie hiervoor de oudere bundels met arbeidsrechtelijke oraties: G.M.J. Veldkamp
(red.), Van sociale politiek naar sociaal recht, Alphen aan den Rijn: Samsom 1966;
H.L. Bakels (red.), Arbeidsrechtelijke geschriften 1962-1977, Deventer/Alphen aan

17



term ‘sociaal recht’ komt dan, meer dan in de term ‘arbeidsrecht’, tot uitdruk-
king dat ook het socialezekerheidsrecht in samenhang met het arbeidsrecht
wordt bestudeerd. Ook het ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht
worden in deze opvatting tot het sociaal recht gerekend. Deze uitleg wordt
gehanteerd aan de Nederlandse universiteiten waar het vakgebied wordt aange-
duid als sociaal recht.

In toenemende mate wordt aan universiteiten ook de term ‘arbeidsrecht’ voor dit
vakgebied weer gebruikt. De term sociaal recht was veelal opgekomen na de
Tweede Wereldoorlog in samenhang met de totstandkoming van de verzorgings-
staat. De terugkeer van de term ‘arbeidsrecht’ voor leerstoelen aan verschillende
universiteiten houdt waarschijnlijk verband met een afnemende aandacht voor het
socialezekerheidsrecht als zelfstandig onderdeel van het vakgebied. Dit hangt ook
samen met de groeiende verwevenheid van de sociale zekerheid met het arbeids-
recht als gevolg van privatisering en inperking van het stelsel van sociale zekerheid.

Het sociaal recht is als juridisch vakgebied in de loop van de twintigste eeuw ont-
wikkeld, samen met de opkomst van de sociale wetgeving. De laatste jaren is een
nog steeds groeiende specialisatie, met name in het arbeidsrecht, merkbaar in de
praktijk. Dit komt onder meer tot uitdrukking in nieuwe vaktijdschriften, zelfstan-
dige afstudeerrichtingen in de masterfase van de universitaire rechtenopleiding,
aparte secties bij advocatenkantoren, gespecialiseerde advocatenverenigingen en
specialisatieopleidingen. Daarmee is het arbeidsrecht momenteel een bijzonder
bloeiend vakgebied geworden. Specialisten in het arbeidsrecht behoren tot de meest
gevraagden door advocatenkantoren. Vooral het ontslagrecht is steeds in ontwikke-
ling. Het socialezekerheidsrecht heeft de afgelopen jaren relatief aan belang inge-
boet door bezuinigingen op en hervormingen van het stelsel van sociale zekerheid.
Niettemin kent ook dit gebied tal van interessante actuele ontwikkelingen, zoals de
vraag hoe om te gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid, de verplichting om pas-
sende arbeid te aanvaarden en de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking.

1.2 Geschiedenis

In verhouding tot veel andere juridische vakken heeft het sociaal recht als apart
rechtsgebied nog een betrekkelijk jonge historie. Arbeid in ondergeschikt verband
werd met name een maatschappelijk vraagstuk tijdens de Industriële Revolutie in
de achttiende en negentiende eeuw. De opkomst van machinale industrie maakte
inzet van arbeid op grote schaal mogelijk. Het arbeidscontract, waarbij arbeiders in
ondergeschiktheid aan een werkgever werken, werd dan ook op veel grotere schaal
dan daarvoor gangbaar.

den Rijn: Kluwer/Samsom 1977; F.M. Noordam (red.), Sociaalrechtelijke oraties
1977-1997, Deventer: Kluwer 1998.
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