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Eennieuwe 
rechtsorde van de 

arbeid 
Er verandert vee! en in 
een razend tempo in de 
wereld van de arheid en 
de sociale zekerheid . * In
dividualisering, ontsolida
risering, flexihilisering en 
decentralisatie hepaalden 
de agenda van de afgelo
pen tien jaar. Nederland 

Op zoek naar een 

andere architectuur 

van bet arbeidsrecht 

model. Het is ook meteen 
de verklaring voor het feit 
dat een gedurende een 
reeks van jaren volgehou
den loonmatiging niet tot 
opstand en onrust heeft 
geleid . Hoewel dus op 
voorspoed en succes van 

maakt furore op tal van 
terreinen . Het heeft een 

het Nederlandse model 
valt te wijzen, is er ook 
een andere kant. 

glorietocht door Europa 
gemaakt als uitvinder en 
mainteneur van het pol
dermodel. Consensusge
richtheid, erkenning van 
het grote helang van sa
menwerking tussen vak
organisaties en werkge-
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versorganisaties, de overheid die een schaduw van 
hierarchie over dit overleg van de sociale partners 
legt, het is de afgelopen tijd vele malen verteld en 
opgeschreven. Het meest fraaie hoek in dit opzicht 
is dat van Jelle Visser en Anton Hemerij ck, A Dutch 

Miracle (Amsterdam University Press, 1997) . 
Daarin wordt geanalyseerd wat een lerende heleids
organisatie aan succes kan hehhen . Voorts is 
Nederland wereldheroemd omdat het wereldkam
pioen part-time werken is. Ruim eenderde van onze 
totale heroepshevolking heeft een part-time haan . 
In een land als Ouitsland hegrijpt men niet hoe dat 
niettemin tot welvaart kan leiden . Daar wordt part
time werk nog steeds als tweederangs werk gezien, 
en hehhen part-timers veel minder rechten dan full 
timers. Individueel hekeken kan een dergelijke hoe
veelheid part-time werk ook niet tot grote voor
spoed leiden . Het gegeven dat Nederland een ach
terstand aan het inhalen is voor wat hetreft de parti
cipatie van vrouwen op de arheidsmarkt en het 
gegeven dat wij van een kostwinners(mannen)huis
houding zijn gegroeid naar een anderhalve kostwin
nershuishouding (man+vrouw) moet wei hekend 
zijn , wil men iets hegrijpen van het succes van dit 

land zijn gaan hehoren, 
het ontstaan van een groep economisch afhankelij
ken die juridisch geen werknemer zijn , maar econo
misch wei ondergeschikt en afhankelijk, het zijn 
onderwerpen die evenzeer de aandacht hehoeven 
als de success story van het poldermodel. Er is in de 
wereld van de arheid zoveel tegelijkertijd aan het 
veranderen , dat het goed is om de grondslagen van 
het arheidsrecht eens te hezien door deze verande
ringshril. Het was immers ondermeer de sociaal
democratie , die direct na de tweede wereldoorlog 
pleitte voor een rechtsorde van de arheid , welk 
pleit heeft geleid tot imposante arheidsrechtelijke 
en sociaalverzekeringsrechtelijke gehouwen . In zijn 
hoek De dag van morgen, uit 1945, heschreef Banning 
het als volgt: 

'Beschouwen wij de arheid als maatschappelijke 
functie , dan moet erkend worden dat hier de 
klassetegenstelling en de daaruit opgelaaide klas
sestrijd wei degelijk gemeenschapvernietigend 
heeft gewerkt. De enige gezonde en vruchthare 
methode om deze verscheurdheid op te heffen , 
ligt in de lijn van ons personalistisch socialisme: 
men scheppe een rechtsorde voor de arbeid. Het Ieven 
de arheid moet tot elke prijs verlost worden van 
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het diep ingevreten wantrouwen, de sociale wrok 
en de brute machtsstrijd der belangen. Zoals elders 
ook hier: macht wordt aileen duurzaam overwon
nen door recht.' 

Een aantal jaren later verscheen een hoek van 
M. Ruppert (de latere vice-voorzitter van de Raad 
van State) onder de titel Naar een rechtsorde van de 

arbeid (Den Haag I 9 59). Hij schrijft hier over zaken 
als een rechtvaardig loon, staking en uitsluiting, de 
PBO en medezeggenschap. Ook een man als W.F. 
de Gaay Fortman (de latere minister van Binnen
landse Zaken) had vee] aandacht voor het onder
werp 'de rechtsorde van de arbeid'. De ordening 
die wij ter zake arbeid in wet- en regelgeving heb
ben vastgelegd, is dan ook vooral gebaseerd op 
naoorlogse inzichten daarover. Nu, zoals hierboven 
kort aangegeven, de wereld van de arbeid in transi
tie verkeert, is het goed om eens stil te staan bij de 
vraag of wij de grondslagen waarop onze rechtsorde 
van de arbeid is gebouwd, nog kunnen handhaven 
en zo nee, waar we dan inspiratie kunnen opdoen 
om een nieuwe rechtsorde van de arbeid te funde
ren. 

In deze bijdrage wil ik een paging doen om de 
grondslagen van het Nederlandse arbeidsrecht te 
her-denken. Met de samenleving verandert het 
recht, met de ingrijpende wijzigingen in de arbeids
samenleving verandert het arbeidsrecht. Dergelijke 
veranderingen zijn van aile tijden en op zichzelf 
niets bijzonders. In de ruim I 2o-jarige geschiedenis 
van het moderne arbeidsrecht lijkt nu evenwel een 
kentering in het paradigma op te treden die het nor
male van veranderingsverschijnselen overtreft. We 
moeten vermoedelijk spreken van een paradigma
wisseling, welke grote gevolgen zal hebben voor de 
plaats van het arbeidsrecht in het geheel van het 
recht, alsook voor de inhoud van het arbeidsrecht. 

Alvorens in te kunnen gaan op de wisseling van 
het paradigma, is uiteraard van belang vast te steilen 
waaruit het arbeidsrechtelijk paradigma bestaat. 

In de eerste plaats valt dan te wijzen op de 
bescherming van de werknemer als grondslag van 

* Met dank aan de medewerkers van het 
Hugo Sinzheimer lnstituut met wie ik 
stimulerende gesprekken over het 
onderwerp voerde. 
Dit artikel verscheen eerder in een iets 
gewijzigde versie in het Nederlands 
Juristenblad, 7 november I 997, 
bJz. I 8 37- I 844. 

het arbeidsrecht. De Duitsers noemen arbeidsrecht 
beeldend 'Schtitzrecht'. Vanaf het eerste begin van 
het arbeidsrecht, eind vorige eeuw, met de 
Kinderwet Van Houten is bescherming een leidend 
beginsel geweest. Eerst bescherming van kinderen 
en vrouwen, later bescherming van de arbeiders. 
Bescherming tegen al te draconische arbeidsomstan
digheden, arbeidstijden, werkopdrachten, tegen 
onredelijk ontslag, onregelmatige loonbetalingen, 
etc. 

Een tweede paradigmatische pijler van het 
arbeidsrecht, en verbonden met de eerste, is de 
ongelijkheidscompensatie. Vertrekkend vanuit de ge
dachte dat de werknemer op de arbeidsmarkt en in 
de onderneming een economisch ongelijke positie 
inneemt ten opzichte van de werkgever, heeft het 
arbeidsrecht als een van de eerste rechtsgebieden de 
methode ontwikkeld van de ongelijkheidscompen
satie: aan de werknemer worden meer rechten 
gegeven dan aan de werkgever, teneinde via het 
recht de economisch zwakkere te compenseren en 
hem op grotere voet van gelijkheid te brengen met 
de werkgever . Deze techniek is later overgenomen 
in andere onderdelen van het sociale recht in brede 
zin, zoals bijvoorbeeld het huurrecht, het consu
mentenrecht, het vreemdelingenrecht, etc. 1 

Naast bescherming en ongelijkheidscompensatie 
is in de loop van deze eeuw de emancipatie van de 
werknemer opgekomen als een belangrijke grond
slag van het arbeidsrecht. Niet aileen bescherming 
tegen economisch machtigen, maar de verheffing 
van de werknemers zelf door opleiding, vorming en 
(bij-)scholing staat hier centraal. De emancipatie 
van arbeiders tot niet aileen burgers in een demo
cratische samenleving, maar ook tot industrial citi

zens in de ondernemingsgemeenschap maakt deel uit 
van het paradigma. De ontwikkeling van het mede
zeggenschapsrecht is hier mede aan te danken. 

Ten slotte valt als een belangrijk onderdeel van 
het arbeidsrechtelijk paradigma te beschouwen de 
macht van de collectiviteit ten opzichte van de 
onmacht van het individu. Het arbeidsrecht is door
trokken van deze gedachte. Voor miljoenen werk-

I. Het Nederlands tijdschrift voor 
Sociaal Recht wijdde in november 1 996 
het jubileumnummer in verband met het 
I o-jarig jubileum aan het fenomeen 
'ongelijkheidscompensatie' in de ver· 
schillende rechtsgebieden. 



nemers worden de arbeidsvoorwaarden, maar ook 
andere onderdelen van het dagelijkse arbeidsrecht 
vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Deze contracten worden overeengekomen door 
vakorganisaties en werkgevers en vervolgens als het 
om het bedrijfstakniveau gaat - algemeen verbin
dend verklaard door de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Werknemers, lid of geen lid 
van de contracterende vakorganisaties krijgen de 
aldus vastgestelde regels op zich toegepast, of ze dat 
nu will en of niet. De individuele contractsvrijheid is 
opgeofferd aan de macht van het collectief, omdat 
op die wijze een countervailina power voor de werk
geversmacht kan worden gevormd. 

Op de hierboven kort aangegeven paradigmati
sche fundamenten 2 werden in de afgelopen eeuw 
imposante gebouwen vol wetten en jurisprudentie 
opgetrokken. Er is gebouwd de wolkenkrabber van 
het sociaal zekerheidsrecht, waarbij inkomensbe
scherming werd gegeven tegen risico's als ziekte, 
langdurige arbeidsongeschiktheid, ouderdom, 
werkloosheid, overlijden van de kostwinner, en bij
dragen in de kosten van levensonderhoud van kin
deren. Daarnaast werd een ander groot publiek
rechtelijk gebouw opgetrokken op de pijlers van de 
bescherming in de vorm van de Arbeidsomstandig
hedenwet en de Arbeidstijdenwet en daarop geba
seerde AMva's. De zorg van de overheid voor de 
arbeidsbemiddeling en voor op de arbeidsmarkt 
gerichte scholing werd vastgelegd in de Arbeids
voorzieningswet. 

Een derde hoofdgebouw vormen de regels 
omtrent de individuele en collectieve arbeidsover
eenkomst. De regeling van de individuele arbeids
overeenkomst in het Burgerlijk W etboek geeft 
ongelijkheidscompensatie door aan de werknemer 
meer rechten te geven dan aan de werkgever ( denk 
bijvoorbeeld aan de opzeggingstermijnen, opzeg
gingsverboden, etc.). Deze compensatie is mede 
van belang omdat de arbeidsovereenkomst als con
tract beschouwd uitgaat van de contractuele fictie 
van gelijkheid van contractspartijen, maar ook in de 
definitie als kernelement de ondergeschiktheid van 
de werknemer aan zijn wederpartij bevat. Econo
misch zwak en juridisch ondergeschikt, dat vraagt 
om compensatie. Het BW bevat bovendien vee! 

dwingend recht. In combinatie met de Wet op de 
CAO is voorts de techniek ontwikkeld van het drie
kwart dwingend recht: afwijking van deB w-regel is 
aileen mogelijk door middel van een c A o. 

De publiekrechtelijke gebouwen van arbeids
voorziening, arbeidsbescherming, arbeidstijden en 
sociale zekerheid worden voortdurend gereno
veerd. De vernieuwing van het civielrechtelijke 
gebouw is aanzienlijk langzamer op gang gekomen 
en nog volop in uitvoering.3 

Vooral onder invloed van de tertiairisering zijn 
er thans veranderingen in de grondslagen van het 
arbeidsrecht te constateren. 4 Onder tertiairisering 
wordt verstaan het feit dat inmiddels meer dan So 
procent van de beroepsbevolking een inkomen 
genereert door te werken in de tertiaire sector, de 
sector van de non-commerciele en commerciele 
dienstverlening. Verdiende aan het begin van deze 
eeuw bij het ontstaan van het arbeidsrecht nog 
ongeveer 80 procent van de bevolking zijn brood in 
de agrarische sector (de primaire sector), in de loop 
van deze eeuw verschoof het zwaartepunt naar de 
industrie (de secundaire sector). In de industrie 
werd een Fordistisch (vernoemd naar de automo
bielfabrikant van die naam) stelsel van arbeidsver
houdingen ontwikkeld, waarin in navolging van het
geen geproduceerd werd (bulkgoed en massawerk) 
de massaliteit opviel. Grote legers industriearbei
ders stonden aan de lopende band dagelijks grote 
hoeveelheden massaproducten te produceren. Zij 
luisterden allen naar dezelfde arbeidsvoorwaarden 
en arbeidstijden. Aan het eind van de 2 oe eeuw stel
len we vast dat niet de landbouw en niet de indus
trie, maar de dienstensector de grootste werkgele
genheid schept. Daar bovenop valt nog te constate
ren, dat vee! van de vroegere productiearbeid is 
geautomatiseerd en door computergestuurde ro
bots is overgenomen. De overgang van de industrie
le naar de informatiemaatschappij, van de fabrieks
naar de dienstensamenleving, van bulkgoed naar 
maatwerk heeft gevolgen voor de grondslagen van 
het arbeidsrecht, dat vooral in het industriele tijd
perk is ontworpen. Uiteraard is het niet zo dat op 
een bepaalde datum, zoals bijvoorbeeld bij de 
inwerkingtreding van een wet, het oude paradigma 
wordt ingeruild voor het nieuwe; er is sprake van 

2. Zie voor een meer uitgebreide 
beschouwing mijn bijdrage aan de Rood
bundel: Ongelijkheden in beweging, 
Deventer, 1997 . 

3. Zie bijvoorbeeld de notitie 
Ontwikkelingen in het arbeidsovereen
komstenrecht, TK 1996-1997, 25 426. 

4· Aldus ook S. Simitis in zijn bijdrage 
op het Congres van de International 
Association of Labour Law and Social 
Law in september 1996 te Leiden. 
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een langzaam maar gestaag proces van wijzigingen. 
In de voigende paragrafen wordt bezien weike wij
zigingen zichtbaar worden. 

Grijze zone: economisch cifbankelijken 
Sinds I april I 997 is het begrip 'arbeider' uit het 
juridisch spraakgebruik verwijderd, nu vanaf die 
datum in de definitie van de arbeidsovereenkomst in 
art. 7:6Io BW het woord 'arbeider' is vervangen 
door 'werknemer'. In het spraakgebruik wordt 
overigens al niet meer van 'werknemers' maar van 
'medewerkers' gesproken. Van werknemers spre
ken we ais is voidaan aan de definitie van de arbeids
overeenkomst, dat wil zeggen: ais onder de zeggen
schap van een werkgever tegen loon arbeid wordt 
verricht. Ten gevoige van het fenomeen van de 
flexibilisering van de arbeid is evenwei te constate
ren dat een toenemende groep mensen niet meer ais 
werknemer, maar als 'self-employed' wordt aange
duid. Het gaat hier om een groep mensen die zich in 
de grijze zone bevinden tussen de wettelijke status 
van 'werknemer' en het zijn van 'entrepreneur'. 
Iedereen kent in zijn omgeving wei het gevai van 
iemand die na zijn 4oste met :reorganisatieontsiag 
moest, geen nieuwe werkgever meer kon vinden 
(want: te oud) en vervolgens voor zichzelf begon. 
Dikwijis is de oude werkgever dan de enige of 
beiangrijkste opdrachtgever van de door de voor
malige werknemer gevormde 'consultancy Bv'. 
Tussen aan de ene kant de reguliere werknemers en 
aan de andere kant de echte ondernemers/ entre
preneurs, bevindt zich dus een groeiende groep 
mensen die economisch gezien vergelijkbaar is met 
werknemers, doch juridisch gesproken die status 
niet hebben. Zij werken tegen beioning op basis van 
een opdrachtovereenkomst (art. 7:4oo Bw). AI 
ouder is de in het spraakgebruik bekende free-lan
cer, waarvan juristen iedere keer weer moeten vast
stellen of die nu op basis van een arbeidsovereen
komst, dan wei op basis van een opdracht werkzaam 
is. De becijfering in aantallen is hier een moeilijke 
zaak, omdat adequate definities voor teilingen ont
breken. Uiteraard houdt het CBS wei bij hoeveei 
zeifstandigen er in Nederland zijn, maar daaronder 
vallen zuike verschillende categorieen, dat moeilijk 
is vast te stellen hoe de hier bedoelde groepen daar-

5. Bron: CBS 1996. 

in worden geteld . Uit de gegevens blijkt dat het aan
tai 'zeifstandigen' in Nederland de Iaatste jaren met 
6o.ooo is gegroeid na daarvoor een periode stabiel 
te zijn geweest. 5 

De groei van deze groep vindt in tal van sectoren 
piaats. Hierboven duidde ik reeds op de nieuwe 
consultants, maar ook in een sector als de bouw is 
een dergelijke ontwikkeling waar te nemen. Men 
kent daar het fenomeen van de zogenaamde z z P
ers, 'Zelfstandigen Zander Personeel'. Het gaat 
hier om bouwvakkers die niet in dienst van een aan
nemer werken, maar die als zelfstandige de ene 
opdracht na de andere afwerken. Hun economische 
positie is even we! niet die van een ondernemer, 
maar die van een afhankelijke werknemer. Ook in 
de IT-sector vindt men in toenemende mate derge
lijke pseudo-zeifstandigen. 

In de bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde 
wetgeving Fiexibiliteit en Zekerheid6 wordt de 
scope van het arbeidsrecht uitgebreid door een 
tweetai artikeien toe te voegen aan de definitie in 
art. 7:6 I o B w. Hier wordt het weerlegbaar rechts
vermoeden ge"introduceerd voor die categorieen 
van contracten, waarvan aan opdrachtnemerskant 
de positie wei erg veellijkt op die van een werkne
mer: economisch afhankelijk van een of twee 
opdrachtgevers. In Duitsiand bestaat voor deze 
categorie mensen de mooie benaming 'Arbeiterahn
liche Personen '. Ook in het sociaal verzekerings
recht kennen we a! Ianger de fictieve werknemers7, 
dat wil zeggen groepen personen, die niet voldoen 
aan de definitie van werknemer uit het Burgerlijk 
W etboek, maar die voor de toepassing van enkele 
sociaie verzekeringswetten daarmee gelijk worden 
gesteld. 

Deze ontwikkeling van een groeiende groep 
'nieuwe zelfstandigen' raakt aan een van de grond
slagen van het arbeidsrecht, waar het immers de 
definitie van het begrip 'werknemer' betreft en 
daarmee verbonden de vraag naar mogelijke be
scherming van nieuwe categorieen. Er is veei voor 
te zeggen ZZP-ers en andere, van een of enkeJe 
opdrachtgevers afhankelijke, zeifstandigen onder 
een- mogelijk gedifferentieerde- bescherming van 
het arbeidsrecht te brengen. 

Dubbele erosie 

6. W etsvoorstel 25 263. 
7 · Zie bijv. art. 4 ww, zw etc. 



Zien we aan de ene kant 'werkers' die, zoals hierbo
ven uiteengezet, buiten de definitie van werknemer 
in art. 7:6 1 o B w vallen, maar wel economisch 
afhankelijk zijn, aan de andere kant zien we bij 
werknemers die wei onder de definitie vallen een 
erosie van het be grip 'ondergeschiktheid'. Over het 
begrip 'ondergeschiktheid' als de ziel van de ar
beidsovereenkomst is regelmatig en veel gepubli
ceerd. 8 Het is vanaf 1 907 de kern van de definitie 
van de arbeidsovereenkomst, en bij de gelegenheid 
van de invoering van titel I o hoek 7 per I april I 997 
is heel bewust dit onderdeel van de definitie gehand
haafd.9 Ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad 
is dat het geval. In het arrest van I 6 september 
I 994, JAR I 994/2 I 4, besliste de Hoge Raad dat de 
aanwezigheid van een gezagsverhouding voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst nog steeds 
essentieel is. De Hoge Raad bevestigde dat sprake is 
van een gezagsverhouding, indien de werknemer 
- het ging in deze casus om een vakantiewerker -
onderworpen is aan de zeggenschap van de werkge
ver. De werkgever heeft aldus het recht toezicht uit 
te oefenen, Ieiding te geven en aanwijzingen en 
instructies aan de werknemer te geven. Met 
J.J. Trap en W .M. Hesio kan worden geconstateerd 
dat opvallend is dat de Hoge Raad hier de term 'zeg
genschap' gebruikti I, hetgeen een moderne vert
aling is van het meer ouderwetse 'in dienst van'. 
Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en bij
voorbeeld een opdracht is er in gelegen dat een 
werknemer werkt onder de zeggenschap van de 
werkgever, terwijl een opdrachtnemer niet aan de 
zeggenschap van de opdrachtgever is onderworpen. 

Bij de hierboven in par . 2 genoemde economisch 
afhankelijken is het dikwijls niet eenvoudig om uit 
te maken of er nu sprake is van het uitoefenen van 
zeggenschap of niet. Maar ook bij personen die 
geacht worden een arbeidsovereenkomst te heb
ben, is het dikwijls twijfelachtig of ze nu werkelijk 
onder de zeggenschap van de werkgever werken. 
De toenemende professionalisering van vee! beroe
pen brengt met zich mee, dat de werknemers meer 
en meer zelf uitrnaken hoe ze hun arbeid inrichten. 
Instructies van de werkgever hebben steeds minder 
betrekking op de inhoud van de arbeid. Op ingeni-

eursbureaus, advocatenkantoren, reclamebureaus, 
rechtsbijstandbureaus, universiteiten, researchbu
reaus en in nog vele andere arbeidsorganisaties wer
ken mensen formeel onder de vlag van een arbeids
overeenkomst, maar zijn door opleiding en ervaring 
zo zelfstandig en professioneel, dat nauwelijks nog 
kan worden volgehouden dat ze onder de zeggen
schap van de werkgever staan. De jurisprudentie 
van de Hoge Raad laat hier ook a! toe dat niet 
instructies hoeven te worden gegeven, maar dat vol
doende is als de mogelijkheid daartoe bestaat. I 2 De 
steeds verdere verzelfstandiging van werknemers in 
hun beroepsuitoefening brengt niettemin erosie 
mee van het ondergeschiktheidscriterium als het 
essentiele criterium van de arbeidsovereenkomst. 
De verwachting lijkt gewettigd dat in toenemende 
mate moeilijk zal zijn vast te stellen of er daadwer
kelijk nog sprake is van uitgeoefende of uit te oefe
nen zeggenschap door de werkgever. Ook langs een 
andere weg valt hier nog een probleem te constate
ren. Op basis van de moderne managementtechnie
ken wordt meer en meer gewerkt in 'business units' 
en 'zelfstandige taakgroepen' . De traditionele hie
rarchische structuren worden vervangen door 
moderne 'platte' organisatievormen. Werknemers 
krijgen in groeps- en teamverband 'targets' gesteld 
en moeten zelf maar zien hoe ze in hun organisatie 
die targets halen. Hier dringt zich weer de vergelij
king op met de nieuwe zelfstandige/ economisch 
afhankelijke, die in een volstrekt vergelijkbare posi
tie verkeert. Ook hij moet een resultaat afleveren 
binnen een bepaalde tijd . Aldus is sprake van erosie 
van het ondergeschiktheidscriterium. 

Behalve het be grip 'ondergeschiktheid' is ook de 
notie 'werkgever' aan erosie onderhevig. Door de 
flexibilisering van de arbeid is een groep werkne
mers ontstaan, die werken via detacheringsbureaus, 
uitzendbureaus, via inleen- en uitleenconstructies, 
etc . Grotere concerns hebben hun eigen uitzendbu
reaus, waarmee werknemers binnen het concern 
van de ene werkmaatschappij naar de andere wor
den verplaatst. In de softwarebranche wordt vee! 
met detacheringsbureaus gewerkt, waarbij werkne
mers nu eens vier maanden hier en dan weer eens 
acht maanden daar een nieuw softwaresysteem 

8. Zie bijv. recent C.H.J. Jansen en 
C.J. Loonstra, Functies onder spannina: 
een nieuwe oriiintatie op de aezaasverhoudina 
in de arbeidsovereenkomst, Deventer, I 997 
en A.Ph .C.M. Jaspers, Naar een nieuwe 
balans tussen werkgeversgezag en werk-

nemersrecht, Roodbundel, p. 81 e.v. 
9· Zie hierover P.F. van der Heijden, 
De definitie van de arbeidsovereen
komst in art. 6 I o hoek 7 NBW, in: De 
arbeidsovereenkomst in het nieuw B w, 
Deventer 199I, p. 55· 

Io. ArbeidsRecht I994. nr. 78. 
I I. Vergelijk Vander Heijden, a. w. 
noot I 5. 
I2. HR 28 september I983, NJ I984, 
92. 
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implementeren. In de havens van Rotterdam en 
Amsterdam zijn arbeidspools gevormd van waaruit 
de werknemers inzetbaar zijn bij tal van bedrijven 
die hun arbeidskracht enige tijd kunnen gebruiken. 
Via allerlei papieren constructies zijn mensen in 
dienst van een B v, terwijl ze feitelijk werken op 
plaatsen waar heel andere werkgevers het voor het 
zeggen hebben . Aldus wordt het steeds moeilijker 
vast te stellen, wie of wat nu eigenlijk precies een 
werkgever in de zin van de definitie van de arbeids
overeenkomst is . 

Als we vaststellen dat zowel het essentiele ele
ment 'ondergeschiktheid' als de definitie van een 
essentiele deelnemer aan het contract (de werkge
ver) niet meer eenvoudig te geven is, dan hebben 
we te maken met een ernstig erosieprobleem. Het 
zet tevens aan het denken over zoiets essentieels als 
de definitie van het arbeidscontract en daarmee over 
de reikwijdte . 

VerprivaatrechtelijkinB en wederkeriaheid 
Enerzijds constaterende dat de huidige definitie van 
het arbeidscontract jraawiirdiB is geworden, moet 
anderzijds weer worden vastgesteld dat de privaat
rechtelijke contractuele relatie meer in belang toe
neemt. Over de precieze waarde van het arbeids
contract als species van het genus 'overeenkomst' is 
altijd verschillend gedacht. Er zijn de contractualis
ten en de institutionalisten . I 3 Contractualisten leg
gen bij de arbeidsverhouding die gebaseerd is op het 
arbeidscontract de nadruk op de contractuele rela
tie , waarmee tevens gegeven is dat een wijziging van 
het contract uitsluitend mogelijk is als beide partijen 
daar volledig mee instemmen. De institutionalisten 
zien het arbeidscontract meer als een toegangsbiljet 
tot de werkgemeenschap die de onderneming is. In 
een onderneming of een instelling veranderen 
voortdurend de omstandigheden en moet de werk
nemer voortdurend bereid zijn zich aan de veran
derde omstandigheden aan te passen. De tekst van 
zijn contract is daarbij niet van doorslaggevend 
belang, vee! belangrijker is het overleven van de 
werkgemeenschap waar hij dee! van uitmaakt. Het 
gaat hier om twee archetypische interpretaties van 
de contractuele arbeidsverhouding. In de rechts
praktijk blijkt soms meer de nadruk op het contrac-

tuele van de verhouding te liggen en andere keren 
weer meer op het dee! uitmaken van het instituut 
onderneming. Het bestaan van de CAO heeft bijge
dragen aan de ondersteuning van de institutionele 
benadering, nu daar dikwijls en detail de inhoud van 
de arbeidsvoorwaarden was geregeld. Het arbeids
contract was dan niet meer dan een adhesiecon
tract: voor de individuele werknemer bleef niet 
meer over dan zich aan te sluiten bij de geldende 
c A o. Ik schrijf hier in de veri eden tijd, omdat in 
toenemende mate CAo's ruimte open Iaten voor 
nadere invulling van de arbeidsvoorwaarden op 
individueel niveau . Om een of andere reden hebben 
dergelijke c A o 's culinaire bijnamen gekregen als 
cafetaria-CAO (voor de blauwe boorden) of CAO a Ia 
carte (voor de witte boorden) . Essentie ervan is, dat 
de CAO mogelijkheden geeft aan de individuele 
werknemer om keuzes te maken uit de modulen die 
de CA o biedt (bijv. geld in plaats van adv-dagen). 

Ook vanuit een andere invalshoek valt aan te 
geven dat de rol van het contract in de arbeidsver
houding in belang toeneemt. Het gedeelte van het 
publiekrechtelijke arbeidsrecht dat ook wei sociaal 
verzekeringsrecht wordt genoemd, is aan veel en 
heftige veranderingen onderhevig. Rode draad in 
deze veranderingen is de privatisering. Het belang
rijkste voorbeeld is hier natuurlijk de afschaffing van 
de Ziektewet. I4 Creeerde de Ziektewet tot voor 
kort een publiekrechtelijke rechtsverhouding tussen 
een zieke werknemer en de bedrijfsvereniging, 
welke laatste in geval van ziekte een uitkering ver
strekte, thans bestaat er op basis van art. 7:629 BW 
een privaatrechtelijke verplichting voor de werkge
ver om de werknemer gedurende het eerste jaar van 
ziekte (een gedeelte van) zijn salaris door te betalen . 
Over de andere modaliteiten met betrekking tot 
deze situatie kan de werknemer verder in zijn con
tract onderhandelen, terwijl ook de CAO hier weer 
voorschriften kan bevatten. In de op 1 januari 1998 

in te voeren PEMBA-wet valt ook een zekere mate 
van privatisering van de w A o te onderkennen. I5 

Bovendien is in 199 2 dew A o op een zodanige wijze 
gewijzigd, dat er nog slechts een bodemvoorziening 
wordt uitgekeerd, zodat voor vee! werknemers het 
sluiten van contracten met verzekeringsmaatschap
pijen noodzakelijk is geworden om in het w A o-gat 

I 3. Zie uitgebreid hierover 
G.J.J. Heerma Van Voss, Flexibilisering 
van het arbeidsovereenkomstenrecht, 
in: F. Pennings (red.), FlexibiliserinB van 
het sociaal recht, Deventer, I 996 . 

I4. Zie hierover J.M. Fleuren-Van 
Walsem, wu LBZ en haar gevolgen, 
SMA I996, biz. I 59 e.v. 

I 5. Zie M. Driessen, Pemba in de 
privaatput, Sociaal Recht, november 
I 997· 
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te voorzien. Hetzelfde geldt voor de op 1 januari 
I 996 in werking getreden Algemene nabestaanden
wet, de opvolger van de Algemene weduwen- en 
wezenwet. Ook hier zit er een flink gat in het zakje 
met geld dat de verzekerde ingezetene in geval van 
weduwe- of weduwnaarschap krijgt aangeboden. 
Particuliere bijverzekering is noodzakelijk. Dikwijls 
maakt dat weer deel uit van het arbeidscontract. 

Ook in het andere gebouw van het publieke 
arbeidsrecht, dat van het arbeidsbeschermingsrecht 
(Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet) is 
sprake van verprivaatrechtelijking. De Arbeidstij
denwet geeft aan vakbonden en ondernemingsraden 
de mogelijkheid om met de werkgever van de 
Arbeidstijdenwet afwijkende afspraken te maken. 
De basis van deze afspraken is uiteraard een contrac
tuele: c A o of ondernemingsovereenkomst. Voor 
wat betreft de arbeidsomstandigheden geidt dat hier 
ook de eigen verantwoordelijkheid van de werkne
mers benadrukt wordt. De wijzigingen in de w A o 
hebben overigens ook een toename in het aantal 
vorderingen ex art. 7:658 BW (art . 7A:1638x BW 
oud, schadevergoeding bij arbeidsongeval of 
bedrijfsziekte) tot gevolg gehad. Bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid kan niet meer op een degelij
ke werknemersverzekering worden gerekend en is 
dus de gang naar de rechter om de werkgever voor 
deze schade aan te spreken noodzakelijker gewor
den. 

Ten slotte valt in dit verband te wijzen op het 
verschijnsel dat de publiekrechtelijke regeiing die 
bescherming tegen ontslag biedt, het BBA I 945, op 
grote schaal wordt omzeild. Vanafhet ontstaan van 
de ontslagvergunning is er een discussie gaande over 
het weer afschaffen ervan. Voor het poldermodei is 
dat echt een brug te ver. W erkgevers en werkne
mers worden het er niet over eens en de politiek wil 
zich er dan liever niet aan branden. Wat er wei 
gebeurt, is dat de regeling wordt gemarginaliseerd, 
doordat werkgevers op grote schaal het arbeidsbu
reau voor een vergunning mijden, maar direct de 
kantonrechter benaderen met een verzoek tot ont
binding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:685 
BW. In I996 werden tegen ca. 5o.ooo ontslagver
gunningen ongeveer 45. ooo ontbindingsbeschikkin-

16 . M. Scheltema, Van rechtsbescher
ming naar een volwaardig bestuursrecht, 
NJB '996, P· '355·'36 1. 
1 7. De afscheidsbundel van M. 
Scheltema bij de gelegenheid van zijn 
vertrek van de RuG naar de w R R heeft 

gen afgegeven . Het is nooit de bedoeling van de 
wetgever geweest dat de ontbindingsmethode een 
zo grote vlucht zou nemen, maar kennelijk is de pri
vaatrechtelijke weg van de kantonrechter aantrek
kelijker dan de publiekrechtelijke weg van de 
Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorziening. 

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen is 
het niet overdreven om te spreken van de verpri
vaatrechtelijking van het arbeidsrecht en de weder
opstanding van het contract als de ware basis van de 
arbeidsverhouding. Met dit gegeven valt tevens in 
verband te brengen de steeds vaker geventileerde 
gedachte dat werknemers niet alleen rechten, maar 
ook plichten hebben. Een van de meest besproken 
plichten van de laatste tijd is die van de zogenoemde 
'employability' (een contarninatie van de Engelse 
woorden ability en employment). Een werknemer 
moet in toenemende mate bereid zijn om zich te 
laten herscholen, bijscholen, omscholen, om veran
deringen in functie te aanvaarden, om verandering 
in de plaats waar de arbeid wordt verricht te omhel
zen, kortom, om zich allerlei inspanningen te 
getroosten om werkzaam te kunnen blijven. Ge
troost hij zich die inspanningen, dan staat daar 
tegenover niet de 'baangarantie' in de zin van een 
vaste betrekking bij een vaste baas, maar de 'werk
garantie', in de betekenis dat hij 'employable' blijft. 
De verprivaatrechtelijking van eertijds door de 
overheid geboden publiekrechtelijke bescherming 
en de benadrukking van het bestaan van plichten aan 
de kant van de werknemer valt ook in een ander 
perspectief te plaatsen. In de serie 'Het juridisch 
tekort' in het N J B waren artikelen opgenomen van 
M. Scheltema en D. Pessers, waarin werd geschre
ven over de wederkerigheid. Scheltema' 6 vroeg er 
aandacht voor dat het moderne bestuursrecht nu 
wei de bescherming van de burger tegenover de 
overheid afdoende geregeld had, en dat in de toe
komst meer aandacht gegeven zou moeten worden 
aan de plichten van de burger ten opzichte van de 
overheid. Overheid en burger staan in een weder
kerige reiatie tot elkaar, die eerder als horizontaal 
dan verticaal is te beschouwen. '7 Er wordt in het 
moderne bestuursrecht onderhandeld over rechten 
en plichten van overheid en burgers, je zou ook 

ook als titel: In wederkerigheid 
(M. Herweijer, K.F. Schuling, H. B. 
Winter (red .), In wederkeriaheid: opstellen 
voor prof mr M. Scheltema, Deventer 
1997) · 
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kunnen spreken van een verprivaatrechtelijking van 
het bestuursrecht. Pessers 1 8 vroeg in haar artikel 
aandacht voor het contractuele wederkerigheidsbe
ginsel als het leidende beginsel van rechtsverhou
dingen in de toekomst. Toegepast op het arbeids
recht brengen deze gedachten interessante gevolgen 
met zich mee. Als het waar is zoals hierboven 
betoogd, dat verprivaatrechtelijking van het 
arbeidsrecht zichtbaar is, dan zal een ander (meest 
voor de hand liggend: de werkgever) voor een dee! 
de rol van de overheid moeten overnemen. Oat zou 
weer met zich meebrengen, dat de werkgever ook 
gehouden is algemene beginselen van behoorlijk 
ondernemerschap te praktiseren. Oat is op zichzelf 
niet een nieuwe gedachte 1 9, maar het belang ervan 
wordt er door benadrukt. Op de basis van het goed 
werkgeverschap van art. 7:611 BW is in de jurispru
dentie in toenemende mate het Ieerstuk van de aige
mene beginseien van behoorlijk ondernemerschap 
ontwikkeid . 20 Het zorgvuldigheidsbeginsei, het 
motiveringsbeginsei, het vertrouwensbeginsei en 
andere uit het bestuursrecht bekende beginseien 
van behoorlijk bestuur blijken terug te vinden te zijn 
in de civieirechtelijke verhouding tussen werkgever 
en werknemer . Met deze beginseien is het mogelijk 
werkgeversgedrag te toetsen. In de collectieve 
arbeidsverhoudingen waren dergelijke beginseien 
ook a! vastgesteid: in de rechtspraak van de On
dernemingskamer ex art. 26 Wet op de onderne
mingsraden zijn aanknopingspunten te vinden die 
terug zijn te voeren tot de connotatie van beginseien 
van behoorlijk ondernemerschap . 21 

Het arbeidsrecht zal meer en meer gekenmerkt 
worden ais een open, privaatrechtelijk steisel waar
bij de beginseien van behoorlijk werkgeverschap en 
de contractuele wederkerigheid een beiangrijke roi 
spelen bij de invulling van de dagelijkse arbeidssitu
atie . Tevens zullen daarbij ook de grondrechten via 
de band van de beginselen van behoorlijk werkge
verschap een roi speien . 22 Het recht op privacy in 
de arbeidsverhouding, het recht van vrijheid van 
meningsuiting, het recht op medezeggenschap, het 
recht van vereniging en vergadering en andere in de 

Grondwet en internationale verdragen neergelegde 
rechten zullen via het privaatrecht invioed hebben 
op de arbeidsverhouding tussen werkgever en 
werknemer. 

Participatie 

Participatie van werknemers in de beleidsvorming 
en sturing van de onderneming waarin zij werkzaam 
zijn, vindt Iangs verschillende wegen plaats. In de 
eerste piaats valt te wijzen op de representatieve parti

cipatie via ondernemingsraden. Met name via het 
aan die organen toegekende advies- en instem
mingsrecht is directe bei'nvioeding van het onder
nerningsbeleid mogelijk. Dergelijke participatie 
wordt representatieve participatie genoemd, omdat 
via de gekozen ondernemingsraad een representa
tieve vertegenwoordiging van het personeei invioed 
kan uitoefenen. Deze vorm van participatie wordt 
ook wei ais 'industrial citizenship' aangeduid, 
omdat via democratische verkiezing van representa
tieve organen het beleid van de besturende instantie 
wordt gecontroleerd. Het concept van het 'indus
trial citizenship' is een interessant concept, omdat 
het aansiuit bij de hierboven bedoelde verzelfstandi
ging en professionalisering van de werknemer. 

Een tweede vorm van werknemersparticipatie 
wordt wei de directe participatie genoemd, met het 
oog op vorming van zelfsturende teams en taakgroe
pen. Groepen of groepjes werknemers zijn hier 
geheel zeifstandig verantwoordelijk voor het afleve
ren van een bepaaid product, en vallen verder bui
ten hierarchische lijnen. 

Een derde, en in sterke opkomst zijnde, vorm 
van participatie is de .financie1e. Is het in de vs 
gebruikelijk dat op vrij grote schaal werknemers 
aandelen bezitten van de onderneming waar ze wer
ken 2 3, in Nederland he eft dat nog niet een erg hoge 
viucht genomen. Niettemin kenden in 1996 2ooo 

bedrijven een financiele participatieregeling. Oat is 
vier procent van aile ondernemingen, maar het was 
wei vier keer zoveel ais in '994· 24 De verwachting 
is dat deze trend zich door zal zetten en dat binnen 
enkele jaren nog duizenden bedrijven financiele par-

18 . D. Pessers, Wederkerigheid: het 
rechtsbeginsel van de informatiesamen
leving?, NJB 1996, p. 836-844. 

werkaeverschap als bran van vernieu- gingen en beginselen'. 

19 . Zie bijv. P.F. van der Heijden, 
Algemene beginselen van behoorlljk 
ondememerschap, NJB 1984, p. 1385-

1391. 
2o. G.J .J . Heerma Van Voss, Preadvies 
VerenioinB voor Arbeidsrecht, Coed 

winB van het arbeidsrecht, Alphen aan den 
Rijn , 1992. 
21. B.H.J. van Leeuwen, Beoinselen van 
behoorlijk ondernemersbestuur, diss. 
R u Limburg, Deventer 1 99 1 . 

2 2. Art. 3: 1 2 B w verstaat immers onder 
redelijkheid en billijkheid o.m.: 'de in 
de maatschappij levende rechtsovertui-

23 . Vgl. A. VoGte, Aandelen voor werkne
mers, diss. KU Nijmegen, Deventer, 
1991 enP.J.M. Stubbe, 
Werknemersparticipatie, diss. UvA, 
Deventer, 1988. 
24. Vgl. M. van Beusekom, Participatie 
loont, Nederlands Participatie lnstituut, 
1996. 
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ticipatie van werknemers zullen invoeren . Het kan 
betreffen aandelen, certificaten en opties. Uit on
derzoek is gebleken dat het verantwoordelijkheids
gevoel, de betrokkenheid en de motivatie van 
medewerkers stijgt in geval zij op enigerlei wijze 
financieel participeren in de onderneming waar zij 
in dienst zijn. 2 5 

Met name de groei van de laatste twee genoem
de vormen van participatie geeft aan dat er grotere 
differentiatie aan het ontstaan is in vormen van 
'industrial citizenship '. 

Pluralisme en d!fJerentiatie 
In een bijdrage onder de titel 'Reflections on the 
Future of Labour Law ' schreef T . Koopmans in de 
afscheidsbundel voor Mancini (rechter bij het E G

Hof van Justitie)26 dat een nieuw pluralisme in het 
recht aan het ontstaan is. De waterscheidingen tus
sen nationaal en internationaal recht, tussen ar
beidsrecht en Europees recht, tussen privaatrecht 
en publiekrecht, zijn aan het vervagen . De oude 
grenzen tussen juridische specialismen zijn verdwe
nen. Import vindt plaats van angelsaksische leer 
stukken in continentale rechtsgebieden. Ook vraagt 
Koopmans er aandacht voor dat wetgeving bij lange 
na niet meer in staat is de snel opvolgende pro
bleemvelden te bestrijken . Meer en meer is 'case 
law ' de methode waarlangs nieuwe regels worden 
gevormd . De Franse peetvader van het arbeids
recht, Gerard Lyon-Caen , schreef in 1996 hetzelf
de: arbeidsrecht is als subdiscipline van het recht 
niet meer aileen in staat aile maatschappelijke ver
anderingen te beoordelen . 27 Arbeidsrechtbeoefena
ren moeten hun 'scope' verbreden tot handels
recht, familierecht en Europees recht om de aan de 
orde zijnde transities te kunnen volgen . Langs weer 
andere wegen kwam M .G. Rood in zijn afscheids
college tot de opvatting, dat pluralisme en differen
tiatie in verschillende vormen van arbeidscontrac
ten vermoedelijk de toekomst zullen hebben . 28 

Individualisering, flexibilisering en ont-solidari
sering 29 geven aanleiding deze gedachten voor plu
ralisme en differentiatie in het arbeidsrecht te 

ondersteunen . Het arbeidsrechtelijke begrippenka
der is immers nog grotendeels gebaseerd op het 
Fordistische productiesysteem, dat al lang verlaten 
is. De roep om maatwerk, het professionele indivi
du dat zich niet al te vee! door anderen de wet wil 
Iaten voorschrijven, de behoefte aan zo snel moge
lijke wijzigingen met het oog op de internationale 
concurrentie, al deze ontwikkelingen wijzen, sa
men met de door Koopmans, Lyon-Caen en Rood 
genoemde, in de richting van verdergaand pluralis
me van het arbeidsrecht. 

Een nieuwe rechtsorde 
Na de Tweede W ereldoorlog is begrijpelijkerwijs 
vee! nadruk komen te liggen op 'the rule of law ', de 
gedachte dat de samenleving structuur en bescher 
ming zou moeten en kunnen vinden in de macht van 
het r echt . In de op het verschijnsel ' arbeid ' gerichte 
literatuur in de tweede helft van de jaren veertig en 
vijftig valt op te maken dat verschillende auteurs 
werden gefascineerd door, wat zij noemden , een 
rechtsorde van de arbeid. In zijn eerder vermelde 
publicatie Naar een rechtsorde van de arbeid pleit 
Ruppert vanuit een christelijke levensvisie voor een 
dergelijke rechtsorde , waarbij hij schrijft in termen 
als 'de strijd voor de rechtsorde van de arbeid '. Het 
gaat daarbij over zaken als een rechtvaardig loon, 
staking en uitsluiting, de CAO, de PB O en de mede
zeggenschap. 30 Ook (de latere minister van 
Binnenlandse zaken) W . F. de Gaay Fortman3 1 

schreef vanuit een christelijke invalshoek over de 
rechtsorde van de arbeid, waarbij hij vooral de situ
atie in de particulier e onderneming in ogenschouw 
nam .32 De 'doorbraak-socialist' W. Banning was 
eveneens gefascineerd door het onderwerp, blijkens 
zijn hoofdstuk onder de titel 'Rechtsorde van de 
arbeid' in een hoek getiteld Het Vraaastuk van de 
arbeid33 en zijn in de inleiding genoemde hoek De 
daa van moraen. De PvdA ten slotte werd na de oor 
log opgericht vanuit vier basisprincipes: het socialis
me , de sociale verzekering, de rechtsorde van de 
arbeid en de democratie (tegen dictatuur en intoler 
antie).H 

25. Zie J. Pfeffer, Succesvol ondernemen 
is mensenwerk, Nederlands Participatie 
lnstituut, Groningen, 1996. 

een 'special issue ' gewijd aan Perspec
tives on the Nature and Future of Work. 

3 1 • W . F. de Gaay Fortman, De arbeider 
in de nieuwe samenlevina, Den Haag ' 947. 
3 2 . Zie ook het proefschrift van W . F. de 
Gaay Fortman, De onderneminB in het 
arbeidsrecht, Amsterdam, 1939. 

26. De feestbundel wordt eind dit jaar 
gepubliceerd . 2 7. G. Lyon-Caen, Labour 
Law and Employment Transition, in: 
International Labour Review, 1 LO, 1996, 

nr. 6, p. 697-699: een bijdrage in 

28. a.w . noot 3· 
29 . Zie P.F. van der Heijden, Post · 
industrieel arbeidsrecht , N J B 199 3, 
P· 29 7·303. 
3 o . M. Ruppert, Naar een rechtsorde van 
de arbeid, Den Haag, 1959 . 

3 3. W. Banning, Het vraaasw k van de 
arbeid, Amsterdam , 1 946. 
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Vanuit de roomskatholieke, de christelijk-socia- · 
le en de democratisch-socialistische beweging 
kwam men allen tot dezelfde conclusie: de 'rule of 
law' moest ook voor de arbeid gelden. In die jaren 
ging de discussie vooral over de vraag in hoeverre de 
factor arbeid zeggenschap mocht uitoefenen over 
managementbeslissingen, en in hoeverre de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie een mogelijk
heid was voor de factor arbeid om invloed uit te 
oefenen op de beslissingen die in ondernemingen 
genomen werden . Tegenover de toezegging van de 
werkgevers, dater geen bezwaar bestond tegen een 
rechtsordening van de arbeid in de vorm van 
beschermingswetten van werknemers en de ont
wikkeling van de sociale zekerheid, stond de toe
zegging van de vakorganisaties geen zeggenschap te 
eisen in de managementbeslissingen. Het preroga
tief van het management bleef overeind, maar de 
regels van het recht beheersten voortaan wei de 
arbeidsverhoudingen. 

Er is sindsdien in Nederland een rechtsorde van de 
arbeid uitgebouwd, die hierboven uiteengezet is, in 
de sfeer van publiekrechtelijke beschermende ar
beidswetgeving, publiekrechtelijke sociale verzeke
ringswetgeving en privaatrechtelijke arbeidswetge
ving. Betoogd is vervolgens dat vele veranderingen 
plaatsvinden in aile gebouwen die tezamen de 
rechtsorde van de arbeid uitmaken. We zijn op zoek 
gegaan naar nieuwe vormen, naar een nieuwe 
rechtsorde van de arbeid. Arbeid wordt niet over
gelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke 
krachten, we blijven uitgaan van een rechtsorde. 
Nietternin is aangegeven dat fundamentele verande
ringen aan het plaatsvinden zijn rond de arbeidende 
mens, en erosie plaatsvindt in de paradigmatische 
pijlers waar de rechtsorde van de arbeid op steunt. 
Er moet een nieuwe architectuur voor de rechtsor
de van de arbeid van de tekentafels komen. Vanuit 
de benadering van het 'industrial citizenship' zal de 
nieuwe rechtsorde van de arbeid moeten zijn 
gebouwd op de idee van de grondrechten van de 

34· Zie R. Vreeman, Het aezicht van het 
Nederlandse kapitalisme, Sinzheimer lezing 
1995, HSI·Iezingen, Amsterdam, p. 22. 

werknemer in de onderneming.35 De 'tien gebo
den' die Weiss samenvoegde, uit bestaande teksten 
als het Europees Sociaal Hand vest en r LO-verdra
gen, tot 'a Bill of Fundamental Rights for Workers' 
komt aan de basis van een Europees gedachte 
rechtsordening van de arbeid te liggen. Tevens spe
len de algemene beginselen van behoorlijk onderne
merschap zowel in de individuele rechtsverhouding 
als in de collectieve een belangrijke en doorslagge
vende rol in de nieuwe rechtsorde. Voorts valt te 
wijzen op de herwaardering - of zo u wilt: heront
dekking - van het contract als vehikel om de rechts
relatie tussen werkgever en werknemer vorm te 
geven. Wederkerigheid, in de vorm van beginselen 
van behoorlijk ondernemingsbestuur, maar ook in 
de vorm van onderhoud van de marktwaarde door 
de werknemer, komt centraler te staan. Het con
tract geeft tevens de basis voor pluralisme en diffe
rentiatie, indien voor voldoende contractsvormen 
en een evenwichtige verdeling tussen dwingend, 
driekwart dwingend en aanvullend recht wordt 
zorggedragen. De collectieve arbeidscontracten 
worden globaal (raam- ofmantel-cAo's), de onder
nemingsraden maken gebruik van ondernemings
overeenkomsten om de globale c A o 's verder uit te 
werken. De vakbonden worden eerder regisseur 
van de arbeidsverhoudingen, dan mede-wetgever 
van gedetailleerde c A o 's. Het nieuw arbeidsrechte
lijk paradigma kenmerkt zich meer door privaat
recht dan door publiekrecht, meer door op onder
nemingsniveau geschapen arbeidsrecht dan op ande
re niveaus ontstaan arbeidsrecht, meer door plura
lisme dan door eenheid, meer door 'case law' dan 
door wetgeving, gaat meer uit van economische 
afhankelijkheid dan van juridische ondergeschikt
heid. De contouren van een nieuwe rechtsorde van 
de arbeid zijn hiermee gegeven. lnterdisciplinaire 
wetenschappelijke bestudering van de arbeid zal 
behulpzaam moeten zijn bij de verdere verdieping, 
uitwerking en verwezenlijking van die nieuwe 
rechtsorde. 

35· Zie M. Weiss, Fundamental Social 
Riahts for the European Union, Sinzheimer 
lezing 1996, Amsterdam, 1996. 




