
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 socialeze-
kerheidsrecht 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 gedefi-
nieerd. Zie hiervoor de oudere bundels met arbeidsrechtelijke oraties: G.M.J. Veld-
kamp (red.), Van sociale politiek naar sociaal recht, Alphen aan den Rijn: Samsom
1966; H.L. Bakels (red.), Arbeidsrechtelijke geschriften 1962-1977, Deventer/Alphen
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term ‘sociaal recht’ komt dan, meer dan in de term ‘arbeidsrecht’, tot uit-
drukking 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.

aan den Rijn: Kluwer/Samsom 1977; F.M. Noordam (red.), Sociaalrechtelijke oraties
1977-1997, Deventer: Kluwer 1998.
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Ook juridisch vonden eind achttiende eeuw en begin negentiende eeuw grote ver-
anderingen plaats. De moderne industrie vroeg om een grotere vrijheid van onder-
nemen. De overheid moest zich niet in de economie mengen. Volgens de theorie
van de ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith zou de economie vanzelf in evenwicht
komen als men de krachten van de vrije markt hun gang liet gaan. Oude arbeids-
verbanden met uitvoerige regulering, zoals gilden, werden afgeschaft en verboden.
Vooral met de Franse Revolutie kreeg het juridische liberalisme onder de leus ‘vrij-
heid, gelijkheid en broederschap’ de wind mee. Het Franse Burgerlijk Wetboek
(Code Civil) droeg daar de sporen van. Via Napoleon werd dit wetboek opgelegd,
maar ook op vrijwillige basis werd het overgenomen in andere landen van het
Europese continent. Het eigendomsrecht werd individueel en absoluut. Contracten
konden vrij worden gesloten en waren nauwelijks aan beperkingen onderworpen.
Arbeiders die in de moderne fabrieken gingen werken, deden dat dan ook op basis
van een formeel vrij arbeidscontract. In werkelijkheid was hun vrijheid echter niet
zo groot. Zij zagen zich veelal gedwongen de arbeidsvoorwaarden van hun werkge-
vers te aanvaarden, waardoor arbeidsverhoudingen een sterk eenzijdig karakter kre-
gen.

Dit alles leidde tot grote misstanden, zoals lage lonen, kinderarbeid en lange
arbeidsdagen. Arbeidersgezinnen leefden vaak in grote armoede. Bij ziekte en over-
lijden was er weinig bescherming. In de loop van de negentiende eeuw kwam daar
verzet tegen. De kinderarbeid en de lange arbeidsdagen riepen de weerzin op van
sociale organisaties, kerken en verlichte industriëlen. De arbeiders gingen zich lang-
zaam maar zeker ook zelf organiseren en de arbeidersbeweging ontstond. Karl Marx
had invloed met zijn kritiek op het kapitalisme en zijn oproep tot vereniging van de
arbeiders. Het socialisme als politieke beweging eiste overheidsingrijpen. Met veel
moeite namen regeringen afstand van de idee van het volledig liberalisme. Wetten
moesten de misstanden corrigeren. Daarmee kwam ook het ‘moderne’ sociaal recht
op. In de geschiedenis van het Nederlandse sociaal recht zijn vier perioden te
onderscheiden.

Aanpak sociale misstanden
In de eerste periode (1870-1900) moest de gedachte aan sociaal recht nog ingang
vinden. Deze werd het eerst aanvaard ten aanzien van de ernstigste problemen.
Eerst werd kinderarbeid verboden, door het befaamde kinderwetje van het liberale
Kamerlid Van Houten (1872). Deze wet had overigens nog weinig praktisch effect,
onder meer door het ontbreken van adequate sancties. In de jaren 1880 vond een
grote parlementaire enquête plaats naar de toestanden in fabrieken en werkplaat-
sen. De ellende die hieruit naar voren kwam, maakte de geesten rijp voor de
Arbeidswet van 1889, waarin ook de arbeidstijden van vrouwen werden beperkt en
de eerste arbeidsinspecteur werd aangesteld. In 1895 kwam de Veiligheidswet tot
stand, die voor het eerst ook volwassen mannen bescherming bood tegen de geva-
ren van de industrie. Het duurde tot 1901 voor, naar Duits voorbeeld, de Ongeval-
lenwet werd ingevoerd, die enige voorzieningen bood voor de slachtoffers van
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arbeidsongevallen en hun nabestaanden. In al deze gevallen ging het om overheids-
ingrijpen door middel van publiekrecht, dat zo nodig strafrechtelijk werd gesanc-
tioneerd.

Basis sociaal recht
In de tweede periode (1900-1945) werden niet alleen misstanden rechtgezet, maar
kwam het ook tot meer algemene regelingen voor het sociaal recht. Ook het civiele
recht werd nu socialer gemaakt. In 1909 werd het arbeidscontract uitvoerig gere-
geld door invoering van een tachtigtal artikelen in het Burgerlijk Wetboek. In 1927
werd de collectieve arbeidsovereenkomst wettelijk gereguleerd. In 1937 volgde de
mogelijkheid deze algemeen verbindend te verklaren. Met veel moeite werd daar-
naast de sociale verzekering verder ontwikkeld: de Invaliditeitswet (1911, ingevoerd
in 1919) en de Ziektewet (1913, ingevoerd in 1930) kwamen tot stand. De
Arbeidswet werd verbeterd in 1911, en in 1919 revolutionair uitgebreid, toen de
wettelijke achturige werkdag werd ingevoerd. De crisis uit de jaren dertig en de
Tweede Wereldoorlog sloten deze periode af. Zij brachten veel sociale ellende mee,
zoals werkloosheid en armoede, waarop het sociaal recht nauwelijks een antwoord
had.

Ontwikkeling verzorgingsstaat
De derde periode (1945-1975) vormde de reactie daarop. Het was de tijd van natio-
nale wederopbouw. De economie moest worden hersteld. Organisaties van werkge-
vers en werknemers werkten daarbij nauw samen. Er bestond ook nationale over-
eenstemming dat een behoorlijk stelsel van sociale zekerheid moest worden ontwik-
keld. De loonvorming werd centraal geleid. Ontslag mocht alleen met
toestemming van de overheid. Socialeverzekeringswetten kwamen tot stand. Zij
gingen alle sociale risico’s dekken, zoals werkloosheid, ouderdom en het overlijden
van de kostwinner. Naar Engels voorbeeld werden ook volksverzekeringen inge-
voerd, die voor alle ingezetenen golden. De ‘verzorgingsstaat’, die zijn burgers ‘van
de wieg tot het graf’ zekerheid moest bieden tegen alle sociale risico’s, werd opge-
richt. Binnen de ondernemingen zou willekeur worden tegengegaan en werd
gestreefd naar een ‘rechtsorde van de arbeid’. Het overleg in ondernemingen werd
bevorderd door ondernemingsraden. Naarmate de welvaart groeide, werden het
minimumloon en het recht op vakantie ingevoerd. De centrale greep op de lonen
werd verminderd. De bescherming tegen ontslag werd intussen steeds verder uitge-
breid. Het sociaal recht werd omvangrijker en perfecter. Dat duurde tot in de jaren
1970.

Stagnatie en modernisering
De vierde periode ten slotte (vanaf 1975 tot heden) bracht een omslag. Toen de
economie als gevolg van twee oliecrises haperde, steeg de werkloosheid snel. Het
aantal arbeidsongeschikten groeide enorm. Het stelsel van sociale zekerheid werd
daardoor kostbaar. Bovendien was de arbeidsmarkt inflexibel geworden. De
bescherming van de werknemer was erkend als een groot goed, maar deze had ook
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geleid tot verstarring. Bezuinigingen en een stilstand in de ontwikkeling van het
sociaal recht volgden. Knelpunten werden aangepakt. Daarnaast markeerde het
einde van het communisme in Oost-Europa rond 1990 het tanende vertrouwen in
de mogelijkheden voor de overheid om het gehele arbeidsbestel te reguleren en
groeide het vertrouwen in een (gereguleerde) marktwerking. Er kwamen flexibeler
arbeidstijden en flexibele arbeidsrelaties. Het sociaal recht van heden ziet er
daardoor aanzienlijk anders uit dan dat van veertig jaar geleden. Sommigen ervaren
dit als een achteruitgang. Men kan echter ook zeggen dat het gaat om een aanpas-
sing aan moderne tijden. Het is wennen aan een tijd waarin het sociaal recht niet
steeds verder groeit, maar pas op de plaats moet maken en moet moderniseren. Zo
werd de regeling van de arbeidsovereenkomst van het BW in 1997 vervangen door
een regeling in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, die weinig inhoudelijke verande-
ring, maar wel een modernisering van de terminologie meebracht. Twee jaar later
werd flexibilisering van de arbeid gereguleerd in de Wet flexibiliteit en zekerheid.
Ook werden in deze periode betere regelingen getroffen voor de combinatie van
arbeid en zorg voor kinderen en werden pensioenregelingen uitgebreid. Al met al is
de functie van het sociaal recht niet veranderd, maar wel de wijze waarop deze
functie wordt uitgeoefend. De economische crisis die intrad in 2008 vormde weer
aanleiding tot nieuwe hervormingen, waaronder de verhoging van de pensioenge-
rechtigde leeftijd volgens de AOW per 2013. Daarop werden in 2016 door de Wet
werken na de AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsrechtelijke gevolgen geregeld van
het toenemende verschijnsel van werknemers die langer blijven doorwerken. In
2015 werd het ontslagrecht gemoderniseerd en werd de duur van de WW-uitke-
ring bekort door de invoering van de Wet werk en zekerheid. In 2020 brengt de
Wet Arbeidsmarkt in balans daarbij nog nadere aanpassingen aan, onder meer
gericht op het verkleinen van de kloof tussen vaste en tijdelijke arbeid. De pensi-
oenvooruitzichten van werknemers werden getemperd als gevolg van de minder
goede beleggingsverwachtingen en minder royale fiscale faciliteiten. De voorzienin-
gen voor bijstand en zorg werden in 2015 verder gedecentraliseerd naar de
gemeenten. Zij moesten bezuinigingen opvangen door meer geïndividualiseerde
oplossingen te zoeken. Doordat steeds meer werknemers hun loopbaan zelf gaan
regisseren, en ook werkgevers zoeken naar flexibeler arbeidsverhoudingen, steeg
ook het aantal ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp’ers). Dit leidde tot vragen over
de juiste afbakening van de rechten en plichten van werknemers en zelfstandigen
en pogingen om misbruik in de vorm van ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan. In
2019 werd een commissie ingesteld die de gehele regulering van werk tegen het
licht moet houden, met het oog op een samenhangende benadering van de toene-
mende diversiteit aan vormen van arbeid.2

2 De Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap) bracht in de zomer van
2019 een tussentijdse discussienota uit, getiteld In welk land willen wij werken?. Daar-
naast heeft een expertgroep van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en
de Vereniging voor Arbeidsrecht in 2019 een ontwerp Wetboek van Werk 2025 gepu-
bliceerd.
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1.3 Ongelijkheidscompensatie

Het sociaal recht is hiervoor beschreven als een vakgebied dat de rechtsregels rond
het thema ‘arbeid in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzie-
ningen’ bundelt. Zo beschouwd zou het een vak zijn rondom een thema, zonder
verdere eigen kenmerken. Dat zou echter een onjuiste indruk zijn.

Het sociaal recht heeft een aantal eigen ‘waarden’. In een befaamd preadvies voor
de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) formuleerden Van der Heijden en
Noordam de volgende ‘basiswaarden’ van het sociaal recht:
1. verantwoordelijkheid;
2. bestaanszekerheid;
3. bescherming;
4. solidariteit;
5. non-discriminatie;
6. participatie.

Nieuwe wetgeving zou steeds aan deze basiswaarden moeten worden getoetst.3

De bescherming als sociaalrechtelijke waarde is juridisch uitgewerkt in het leerstuk
van de ongelijkheidscompensatie.4 Met die term wordt bedoeld dat het sociaal recht
tracht economische ongelijkheid te compenseren. Waar de werknemer ten opzichte
van de werkgever de zwakkere partij is, probeert het sociaal recht beide partijen
meer op gelijke voet te brengen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
– door te bevorderen dat onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden plaatsvin-

den met vakbonden: gezamenlijk staan werknemers sterker;
– door te garanderen dat werknemers inkomen blijven ontvangen wanneer hun

arbeidsloon wegvalt: de sociale zekerheid;
– door wettelijk te bepalen wat wel en niet in een arbeidsovereenkomst mag wor-

den opgenomen. Geen enkel ander juridisch contract is aan zoveel beperkingen
onderworpen als de arbeidsovereenkomst.

Het leerstuk van de ongelijkheidscompensatie werkt ook door in de rechtspraak.
Rechters laten bij hun beoordeling van een arbeidsverhouding soms meewegen of
partijen op gelijke voet hebben kunnen onderhandelen. Zo komen we in recht-
spraak wel eens de overweging tegen dat een uitspraak wordt gedaan ‘op grond van
de aan het arbeidsrecht eigen beschermingsgedachte’. Rechters kijken in het sociaal
recht zo nodig ook niet alleen naar de letter van de overeenkomst, maar ook naar
hoe partijen zich werkelijk gedragen.

3 P.F. van der Heijden & F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht, Over
beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking, Handelingen NJV 2001-I.

4 L. Betten e.a. (red.), Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht (Rood-bun-
del), Deventer: Kluwer 1997.

HOOFDSTUK 1

22



De laatste jaren is echter een tendens merkbaar van groeiende mondigheid van
werknemers. De traditionele ‘fabrieksarbeider’ is minder kenmerkend voor de
doorsnee-werknemer in het huidige ‘postindustriële’ of ‘informatietijdperk’.5 Met
name goed opgeleide werknemers willen graag zelf invloed hebben op hun arbeids-
voorwaarden en niet afhankelijk zijn van dwingende regels in wetten en cao’s. Het
sociaal recht moet daar ook ruimte voor bieden. Anderzijds merken ook deze werk-
nemers in tijden waarin het hun tegenzit, dat het sociaal recht toch niet gemist kan
worden. Een directeur van een onderneming heeft niet altijd dezelfde sociaalrechte-
lijke bescherming nodig als een ongeschoolde arbeider. Maar als hij wordt
ontslagen, heeft hij het sociaal recht wel nodig om zich te kunnen verweren of om
een adequate schadevergoeding in de wacht te slepen.

Deze ontwikkeling in de positie van werknemers, tezamen met de in de volgende
paragrafen te bespreken tendensen tot flexibilisering, internationalisering en toene-
mende invloed van grondrechten, heeft geleid tot een discussie over de vraag of er
een ontwikkeling plaatsvindt naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid, waarvan de
precieze vorm zich overigens nog moet uitkristalliseren.6

1.4 Flexibilisering

In de afgelopen periode stond in het sociaal recht flexibilisering hoog op de agenda.
De behoefte aan flexibilisering speelde zowel aan werkgevers- als aan werknemers-
zijde. Werkgevers zien zich tegenwoordig gesteld voor de noodzaak om de produc-
tie snel aan te passen aan ontwikkelingen op de markt. De Europese eenwording en
de globalisering van de economie maken dat de concurrentie steeds heviger wordt.
Daarom is het voor bedrijven noodzakelijk om snel te kunnen voldoen aan de wis-
selende vraag van consumenten. Ook van werknemers wordt daarom een groter
aanpassingsvermogen gevraagd dan vroeger het geval was.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘externe’ en ‘interne flexibiliteit’.
Onder de externe flexibiliteit wordt verstaan dat werkgevers behalve van werk-
nemers in vaste dienst ook gebruik maken van wisselend personeel. Daarbij gaat
het niet alleen om tijdelijke contracten. In de loop van de jaren 1990 werd in
steeds grotere mate gebruik gemaakt van flexibele arbeidsrelaties, zoals oproepcon-
tracten. Uitzendwerk werd steeds vaker toegepast. En er was behoefte aan een rui-
mer ontslagrecht. Alternatieven voor opzegging (zoals ontbinding van de arbeids-
overeenkomst door de rechter) werden op grotere schaal benut. De Wet Flexibili-
teit en zekerheid van 1999 probeerde een en ander op evenwichtige wijze te regule-

5 Lord Wedderburn e.a., Labour Law in the Post-Industrial Era, Dartmouth: Aldershot
1994.

6 M.G. Rood, Naar een nieuw sociaalrechtelijk denkraam, Den Haag: CAOP 1997; P.F.
van der Heijden, R.H. van het Kaar & A.C.J.M. Wilthagen (red.), Naar een nieuwe
rechtsorde van de arbeid, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999.
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ren. Bij interne flexibiliteit gaat het om het meewerken door de werknemer, ook als
die in vaste dienst werkzaam is, aan wijzigingen binnen de onderneming. Binnen
een arbeidsovereenkomst wordt van een werknemer sneller verwacht dat hij veran-
dering van werkzaamheden of arbeidsplaats aanvaardt. Het leerstuk van ‘goed
werknemerschap’ speelt hierbij een belangrijke rol. Flexibeler arbeidstijden werden
mogelijk gemaakt door de Arbeidstijdenwet van 1994. Ook ondernemingsstructu-
ren veranderen steeds sneller. Daardoor wordt van werknemers verwacht dat zij
meewerken aan detachering bij of overplaatsing naar een ander onderdeel van de
groep waarvan hun werkgever een onderdeel is.

Aan de andere kant willen ook werknemers steeds vaker dat hun werkgever zich fle-
xibel opstelt en rekening houdt met hun privéleven. Zo willen nogal wat werk-
nemers graag in deeltijd werken. Om naast het werk ook voor kinderen te kunnen
zorgen, bestaat er behoefte aan verlofmogelijkheden, zoals ouderschapsverlof en
zorgverlof bij ziekte. En ook in het algemeen willen werknemers graag individuele
vrijheid bij het vaststellen van werktijden en het opnemen van vakantie en der-
gelijke. De wetgever speelde hier op in met de Wet aanpassing arbeidsduur van
2000, de Wet arbeid en zorg van 2001 en de Wet zeggenschap arbeidstijden van
2003. Tegenwoordig wordt ook veel gesproken over ‘het nieuwe werken’. Dit
houdt in dat werknemers veel meer zelf bepalen waar en wanneer zij hun werk uit-
voeren. Technologische ontwikkelingen, zoals het mogelijk worden van werk op
afstand via de computer, het telewerken, maken dit eenvoudiger. In dat verband
werd de Wet aanpassing arbeidsduur in 2016 omgevormd tot een Wet flexibel wer-
ken, waarin de werknemer ook meer invloed kreeg op de plaats waar de werkzaam-
heden worden uitgeoefend. We hebben hier behalve met flexibilisering ook met
individualisering te maken. Dat laatste begrip roept in het sociaal recht spanning
op. Enerzijds beoogt het sociaal recht door algemene regelingen een sociaal stelsel
in stand te houden, waarin gelijkheid een belangrijke rol speelt. Anderzijds willen
werknemers steeds meer hun eigen regeling beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld spe-
len op het gebied van de beloning. Werknemers zullen hun beloning vergelijken
met die van collega’s en het onrechtvaardig vinden als zij voor hetzelfde werk min-
der betaald krijgen. Anderzijds zullen zij niet nalaten om een hogere beloning te
vragen, indien zij daar kans toe zien, bijvoorbeeld met als argument dat zij elders
meer zouden kunnen verdienen. Die verhouding tussen de wens van gelijkheid en
van differentiatie moet in het sociaal recht telkens opnieuw worden overdacht.7

1.5 Internationalisering

Gezien de toenemende internationale verwevenheid van de economie, wordt het
sociaal recht mede beïnvloed door dat van andere landen. Goede sociale
bescherming heeft een prijs, omdat de kosten van voorzieningen moeten worden

7 I.P. Asscher-Vonk, Eén sociaal recht, vele uitkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1995; E. Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht?, Amsterdam: Vossiuspers UvA 2003.
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opgebracht uit de opbrengsten van de werkzaamheden. Zou een land als enige een
sterk ontwikkeld sociaal stelsel hebben, dan zou het voor ondernemingen te duur
worden om zich daar te vestigen. De prijs van de sociale voorzieningen zou door-
werken in de kostprijs van hun producten en zij zouden dan in de concurrentie-
strijd een achterstand hebben. Een en ander brengt het gevaar met zich dat landen
met elkaar gaan concurreren door het verminderen van het niveau van de sociale
voorzieningen, de zogenoemde ‘social dumping’. Reeds vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw pogen landen daarom samen te werken om tot internationale afspraken
te komen over minimumniveaus van bescherming van werknemers. Dat gebeurt
tegenwoordig wereldwijd vooral in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en
binnen Europa in de Raad van Europa en de Europese Unie.

Door de toenemende internationalisering van de economie (ook wel aangeduid als
globalisering) groeit de behoefte aan regulering van grensoverschrijdende aspecten
van arbeid in steeds sterkere mate. Vooral binnen de Europese Unie wordt een
steeds groter deel van het sociaal recht ontwikkeld in samenwerking met de andere
lidstaten. De sociaal jurist van deze tijd moet daarom ook kennisnemen van inter-
nationale rechtsbronnen en van bijvoorbeeld uitspraken van het Hof van Justitie
van de EU.

Dat betekent niet dat het sociaal recht in de landen van de EU geheel uniform is of
bezig is dat te worden. Richtlijnen verplichten de lidstaten op onderdelen de wet-
geving te harmoniseren. Doit betreft vooral minimumbescherming in het arbeids-
recht. Maar belangrijke onderdelen van het sociaal recht vallen daar nog buiten,
zoals het grootste deel van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden.8
Daarnaast bestaan er regelingen voor mensen die grensoverschrijdend werken. Die
regels bepalen welk recht van toepassing is op deze arbeidsverhoudingen en op
welke sociale zekerheid de betrokkenen aanspraak kunnen maken. Deze materie
wordt steeds belangrijker door het groeiend aantal mensen dat tijdelijk of perma-
nent ‘over de grens’ werkt.9 In dit inleidende boek zal bij diverse onderdelen slechts
kort worden stilgestaan bij deze internationale aspecten.10

8 Enige convergentie op deze gebieden wordt nagestreefd via beleidscoördinatie, de
zogeheten ‘open methode van coördinatie’, B.P. ter Haar, Open method of coordina-
tion, Leiden 2012.

9 M.V. Polak, Arbeidsverhoudingen in het Nederlandse internationaal privaatrecht,
Deventer: Kluwer 1988; A.A.H. van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers,
Den Haag: Sdu 2000.

10 B. Barentsen, A.C. Damsteegt & J. Heinsius (red.), Arbeidsrecht in internationaal per-
spectief, Deventer: Kluwer 2001.
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1.6 Grondrechten

De gedachte van grondrechten speelt in het sociaal recht een belangrijke rol op de
achtergrond. De sociale grondrechten omdat zij de basis vormen van veel van het
sociaal recht; de klassieke grondrechten omdat hun doorwerking steeds vaker in
allerlei arbeidszaken aan de orde komt. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn
grondrechten nadrukkelijk uitgewerkt in internationale verdragen, met name in die
van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. In 1983 gebeurde dat in de
Nederlandse Grondwet. Ook de Europese Unie heeft zich in het Verdrag van Lis-
sabon aan grondrechten gebonden.

Van oudsher kenden we de klassieke grondrechten die bepalen dat de overheid zich
niet mag mengen in de sfeer van de burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van
meningsuiting. Daarnaast ontstonden ook de sociale grondrechten. Hierbij gaat het
om de rechten waarbij de overheid juist een actieve rol moet spelen om de leefom-
standigheden van de burger te garanderen: het recht op arbeid, sociale zekerheid
enzovoort. De gedachte van sociale grondrechten droeg in belangrijke mate bij aan
de ontwikkeling van het sociaal recht. Meestal gaat het hierbij om programmati-
sche rechten, die opdrachten geven aan de overheid, maar die niet door burgers
rechtstreeks kunnen worden ingeroepen. In enkele gevallen bleek dat echter wel te
kunnen, omdat een sociaal grondrecht onvoorwaardelijk was geformuleerd. Dat
gold bijvoorbeeld voor het stakingsrecht. Op dit gebied is het Europees Sociaal
Handvest een belangrijk verdrag. Dit verdrag uit 1961 is in 1996 geactualiseerd.11

Ook klassieke grondrechten zijn echter van belang voor het sociaal recht. Heeft een
werknemer op het werk bijvoorbeeld ook vrijheid van meningsuiting, wordt de
persoonlijke levenssfeer van een werknemer of uitkeringsgerechtigde wel voldoende
beschermd, heeft de werknemer het recht om lid te zijn van een vakbond (in feite
toepassing van het verenigingsrecht)?12 Grondrechten zijn er niet alleen voor de
vrije tijd. Menig burger brengt een aanzienlijk deel van zijn leven door op de
arbeidsplaats en kan ook daar behoefte hebben aan de uitoefening van grondrech-
ten.

Over de doorwerking van grondrechten in het sociaal recht is nog veel discussie
gaande. Sommige grondrechten zijn uitvoerig wettelijk geregeld (bijvoorbeeld het
recht op gelijke behandeling), andere moeten het vooral van verdragen en jurispru-

11 Trb. 1962, 3 met Aanvullend Protocol, Trb. 1990, 98. G.J.J. Heerma van Voss,
A. Keizer & M. van der Sluis, Europees Sociaal Handvest (herzien), Lexplicatie-reeks
nr. 8.16a, Deventer: Kluwer 2011. Zie voor het herziene handvest Trb. 2004, 13 en
2006, 28.

12 P.F. van der Heijden, Grondrechten in de onderneming, Deventer: Kluwer 1988;
E. Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1999.

HOOFDSTUK 1

26



dentie hebben (zoals het stakingsrecht), weer andere staan nog wat in de kinder-
schoenen (vrijheid van meningsuiting).

1.7 Rechtsbronnen

De sociaalrechtelijke rechtsbronnen komen op verschillende niveaus tot stand:
nationaal, internationaal, per bedrijfstak, per onderneming. Regels kunnen worden
geformuleerd door zowel overheden als particuliere organisaties en bedrijven. Zij
kunnen de vorm krijgen van besluiten, maar ook van contracten, en zij kunnen
zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk van aard zijn. Daardoor is het soms niet
eenvoudig om een compleet en samenhangend overzicht te verkrijgen van de rele-
vante rechtsbronnen voor een sociaalrechtelijk probleem.

Wetgeving
De belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving is de titel over de arbeidsovereen-
komst, titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het algemeen deel van het
vermogensrecht uit het BW (boeken 3, 5 en 6) is in beginsel op privaatrechtelijke
arbeidsverhoudingen van toepassing, voor zover dit niet door specifieke arbeids-
rechtelijke bepalingen terzijde wordt gesteld.13

Daarnaast zijn er diverse bijzondere wetten van toepassing, zoals de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet op de collectieve arbeidsovereen-
komst.14

Voor de meeste ambtenaren gelden deze regels sinds 2020 ook. Daarnaast geldt
voor hen de Ambtenarenwet 2017 die een aantal specifieke regels bevat. Voor

13 Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999;
P.F. van der Heijden (red.), Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, Alphen
aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993.

14 Handzame wetgevingsedities voor het arbeidsrecht zijn: G.J.J. Heerma van Voss
(red.), Wetgeving sociaal recht 2019/2020, Den Haag: Boom juridisch 2019; W.L.
Roozendaal, Arbeidswetgeving 2019/2020, Deventer: Kluwer 2019; G.C. Boot &
W.A. Zondag, Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht, Editie 2017, Den Haag: Sdu 2017.
Kort commentaar bij de wetteksten vindt men bij J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter &
E. Verhulp (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2016.
Algemene literatuur betreft S.S.M. Peters (hoofdred.), Arbeidsovereenkomst, Deventer:
Kluwer (online); W.H.A.C. Bouwens, R.A.A. Duk & D.M.A. Bij de Vaate, Van der
Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2018; W.H.A.C.M. Bouwens,
M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deven-
ter: Kluwer 2019; A.R. Houweling (red.), Loonstra & Zondag, Arbeidsrechtelijke the-
mata I en II, Den Haag: Boom juridisch 2018; A.R. Houweling, P.G. Vestering &
W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2019, Den Haag: Sdu 2019; Asser/
Heerma van Voss 7-V 2015, Deventer: Kluwer 2015.
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