
I Inleiding

1 Plaatsbepaling en definitie sociaal recht

Sociaal recht
Het sociaal recht kent drie pijlers:• het individueel arbeidsrecht;• het collectief arbeidsrecht; en• het socialezekerheidsrecht.

2 Drie ‘pijlers’ nader verklaard

Drie ‘pijlers’ sociaal recht
De drie ‘pijlers’ van het sociaal recht worden hierna kort nader toe-
gelicht. Het onderscheid tussen deze drie ‘pijlers’ is overigens in
hoge mate didactisch van aard. Juridisch kunnen immers alle drie
deelgebieden van toepassing zijn op een specifiek geval. Dit boekje
bevat overeenkomstig deze indeling de basics van het socialezeker-
heidsrecht.

Ondanks het feit dat het sociaal recht en dus ook het socialezekerheidsrecht
zijn en worden beïnvloed door de internationale regelgever, bevat dit boekje
geen apart hoofdstuk internationaal socialezekerheidsrecht.
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3 Individueel arbeidsrecht

Individuele relatie werkgever-werknemer• Het individueel arbeidsrecht bevat de regels die de individuele
relatie tussen een werkgever en een werknemer normeren. Het
gaat hierbij om:
– het arbeidsovereenkomstenrecht met regels betreffende het

aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten; en
– het ontslagrecht met regels betreffende het eindigen van

deze overeenkomsten.• Werkgever en werknemer hebben een individuele arbeidsover-
eenkomst ex art. 7:610 BW (iao).

Een iao kent drie essentiële elementen: (1) de plicht voor de werknemer om
arbeid te verrichten; (2) dit te doen in dienst van de werkgever; en (3) daarvoor
loon te ontvangen. De rechter kijkt bij de beantwoording van de vraag of er
in een bepaald geval sprake is van een iao, naar het voldaan zijn aan alle
drie deze criteria. Hoe partijen hun overeenkomst noemen, is daarbij op
zichzelf niet doorslaggevend (HR 8 april 1994, NJ 1994/704 (AGFA)). Wel
houdt de rechter rekening met wat partijen beoogden (zie bijv. HR
14 november 1997, NJ 1998/149, JAR 1997/263 (Groen/Schoevers) en HR
10 december 2004, JAR 2005/15 (Groot/Diosynth).

• De juridische grondslag op basis waarvan de in ons land actieve
‘zzp’ers’ (zelfstandigen zonder personeel) hun diensten verlenen,
is overigens vaak gemakkelijk te kwalificeren. Dat is namelijk
– mits de rechter gezien de wijze waarop partijen aan hun
overeenkomst invulling geven niet toch tot een arbeidsovereen-
komst concludeert – een overeenkomst van opdracht. Nu deze
laatste overeenkomst zich ondanks een beperkte instructiemo-
gelijkheid voor de opdrachtgever kenmerkt door werkzaamheden
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van de opdrachtnemer tegen een honorarium van de opdracht-
gever zonder aan deze laatste ondergeschikt te zijn, gaat het
daarbij dus niet om een arbeidsovereenkomst.• In geval van uitzendarbeid is er sprake van een driepartijen-
arbeidsverhouding. Deze kenmerkt zich primair door een uit-
zendarbeidsovereenkomst ex art. 7:690 BW. Daarbij wordt:
– de werknemer (veelal aangeduid als ‘uitzendkracht’);
– door diens werkgever (veelal aangeduid als ‘uitzendbureau’)
– aan een derde (aan de zogenoemde ‘inlener’) ter beschikking

gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrich-
ten.

De inlener heeft met de werkgever van de uitzendkracht een overeenkomst
van opdracht op grond waarvan de uitzendkracht voor de inlener in diens
onderneming(en) werkt. Dat gebeurt dus niet op basis van een iao tussen
inlener en uitzendkracht, ook al kan de inlener aanwijzingen geven bij de
arbeid van de uitzendkracht. Deze laatste krijgt zijn loon niet van de inlener,
maar van zijn werkgever. Deze laatste is veelal in de uitoefening van diens
beroep of bedrijf gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt. Aangaande deze zogenoemde allocatieve functie is in de
Hoge Raad-rechtspraak van 4 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016: 2356,
JAR 2016/286) en 2 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2757) uitgemaakt,
dat die geen specifiek definitie-element van de uitzendarbeidsovereenkomst
ex art. 7:690 BW is.

• De laatste jaren is er ook wel sprake van een driepartijen-
arbeidsverhouding van ‘payrolling’. Deze kenmerkt zich doordat
een zogenoemde payrollwerknemer met een payrollondernemer
een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan er arbeid
wordt verricht in de onderneming van een derde, die de payroll-
werknemer daartoe zelf heeft geselecteerd. Het was de vraag hoe
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deze arbeidsverhouding juridisch-technisch dient te worden
geduid. Nu de payrollovereenkomst tussen payrollwerknemer
en payrollondernemer door afwezigheid van de allocatieve
functie van laatstgenoemde (die de werknemer immers niet
heeft geselecteerd) niet onder art. 7:690 BW valt, zou het een nog
niet wettelijk gedefinieerd soort detachering kunnen betreffen
op basis van een arbeidsovereenkomst tussen payrollwerkgever
en payrollwerknemer. In rechtspraak werd echter ook wel door
de constructie heen gekeken, in die zin dat er tussen de payroll-
werknemer en degene in wiens onderneming de arbeid werd
verricht een arbeidsovereenkomst werd aangenomen. In dat
scenario werd de loonbetaling door de werkgever geacht te zijn
uitbesteed aan de payrollondernemer (zie bijv. Rb. Enschede
(ktr.) 21 maart 2013, JAR 2013/95 en Rb. Almelo (ktr.) 11 maart
2014, Prg. 2014/114). Artikel 1 Ontslagregeling – een ministeriële
regeling van 23 april 2015, waarin delen van de Wet werk en
zekerheid zijn uitgewerkt – kent inmiddels de navolgende
definitie van een payrollwerkgever: ‘de werkgever, die op basis van
een overeenkomst met een derde, welke niet tot stand is gekomen in het
kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,
een werknemer ter beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht
en leiding van die derde arbeid te verrichten, waarbij de werkgever die
de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van die derde
gerechtigd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen’.
(Zie ook art. 20-23 Ontslagregeling betreffende het ontslag van
de payrollwerknemer.) Hoewel in de in de vorige passage
besproken Hoge Raad-rechtspraak aangaande de definitie van
een uitzendarbeidsovereenkomst is uitgemaakt, dat die aan
werkgeverszijde geen specifiek definitie-element kent van het
moeten vervullen van een allocatieve functie, beïnvloedt dit niet
het in de Ontslagregeling aangaande payrolling uitgemaakte

10 Boom Basics



(Brief minister van SZW van 5 december 2016 (Kamerstukken II
2016/17, 29 544, nr. 761)).

Wet werk en zekerheid• De Wet werk en zekerheid (Wwz) van 14 juni 2014 (Stb. 2014, 216),
inclusief reparatiewetgeving daarvan, heeft in 2015 wetsartikelen
uit het individueel arbeidsrecht (het arbeidsovereenkomsten-
recht ‘in enge zin’ en het ontslagrecht) gewijzigd (Besluit van
10 juli 2014, Stb. 2014, 274). Voorts is er sprake van uitvoeringsre-
gelgeving (zie bijv. voorgenoemde Ontslagregeling).• Deze Boom Basics gaat uit van de stand van de sociale-zekerheids-
rechtelijke wet- en regelgeving van medio 2017 en gaat daarmee
ook uit van het individueel arbeidsrecht van medio 2017. Het
(ontslag)recht zoals dat sinds inwerkingtreding van de Wwz
luidt, zal voor zover dit gezien de in dit boekje besproken the-
matiek nodig is, zeer basaal worden besproken (zie nr. 13A).

4 Collectief arbeidsrecht

Collectieve werknemersbelangenbehartiging
Het collectief arbeidsrecht bevat de regels die de werknemersbelan-
genbehartiging door vakbond(en) en ondernemingsraad enerzijds
en de werkgeversbelangenbehartiging door werkgeversorganisaties
anderzijds normeren. Het bestaat uit:• het cao-recht en collectief actierecht met regels betreffende de

werking van door vakbonden met werkgevers(organisaties)
gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en regels
betreffende het organiseren van een collectieve actie; en• het medezeggenschapsrecht met de regels die zien op inspraak
en medebeslissing van ondernemingsraden bij het financieel-
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en sociaaleconomische reilen en zeilen van de onderneming van
een ondernemer – veelal de werkgever van de meeste van de in
de onderneming werkzame personen.

5 Socialezekerheidsrecht

Inkomensverschaffing, preventie en re-integratie
Het socialezekerheidsrecht bevat de regels die beogen aan mensen
die door arbeid niet (of niet meer) (volledig) in hun eigen levenson-
derhoud kunnen voorzien, de middelen van bestaan te verschaffen.
Het gaat dus om regels ter bescherming tegen onzekerheden van
het bestaan, voortvloeiend uit bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid en ouderdom. Daarnaast tracht het socialezekerheids-
recht het intreden van inactiviteit te voorkomen en een (nieuwe)
deelname aan het arbeidsproces te bevorderen. Het socialezekerheids-
recht kent derhalve drie doelen:• inkomensverschaffing;• preventie;• re-integratie.

Wetswijzigingen
Het socialezekerheidsrecht kenmerkt zich traditioneel door veel
wijzigingen en is de laatste jaren dan ook door meerdere wetten
ingrijpend gewijzigd. De Wet werk en zekerheid (Wwz) van 14 juni
2014 (Stb. 2014, 216) heeft ook belangrijke wijzigingen gebracht in
de Werkloosheidswet (WW). Maar ook kan op deze plaats de Invoe-
ringswet Participatiewet van 2 juli 2014 (Stb. 2014, 270) worden
genoemd. Daarmee is in 2015 (Besluit van 4 juli 2014, Stb. 2014, 271)
de Wet werk en bijstand (WWB) samengevoegd met de – in dit
Basics-boekje overigens niet besproken – Wet sociale werkvoorziening
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(Wsw) en – deels - de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehan-
dicapten (Wajong). Ook de Wet maatregelen Wet werk en bijstand
en enkele andere wetten van 2 juli 2014 (Stb. 2014, 269) kenmerkten
zich door wijzigingen in de WWB en een aantal andere wetten
(Besluit van 4 juli 2014, Stb. 2014, 271). Dit geschiedde door maatre-
gelen om ervoor te zorgen dat socialezekerheidsregelingen houdbaar
en toegankelijk blijven. Tevens voorzag de wet in maatregelen voor
mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet redden.

Overigens pogen in ons land niet alleen wet- en regelgeving sociale zekerheid
te verschaffen. In onze zogenoemde participatiemaatschappij worden mensen
die een beroep op die wet- en regelgeving doen vaak tevens feitelijk en/of
financieel geholpen door bijvoorbeeld familie, vrienden, mantelzorgers,
buren, kerken en/of voedselbanken. In het bijzonder – en dus niet uitslui-
tend – valt daarbij te denken aan situaties waarin mensen primair moeten
leven van een zogenoemde bijstandsuitkering (zie hfdst. VIII).

Deze Boom Basics Socialezekerheidsrecht betreft de stand van de wet-
en regelgeving medio 2017 en besteedt vanzelfsprekend ook aandacht
aan rechtspraak. Om de lezer een ‘macro’-overzicht van het sociale-
zekerheidsrecht te bieden, volgen hierna allereerst de essentialia
ervan (zie hfdst. II).
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