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Voorwoord

Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele
arbeidsverhouding worden behandeld. Komen in dit deel de elementen van de ar-
beidsovereenkomst en vakantie en verlof aan de orde, in het volgende deel zullen
de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid in verband met arbeidsongevallen
en beroepsziekten, de gelijkebehandelingsaspecten en de overgang van onderne-
mingen worden belicht en ten slotte verschijnt een afzonderlijk deel over het ont-
slagrecht. Deze driedeling heeft het voordeel, dat elk boek afzonderlijk kan worden
geactualiseerd, wat met name bij het laatste deel het frequentst zal zijn.

Veel aandacht wordt geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en recht-
spraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is
voor de praktijk. Hoewel het eerste deel in eerste instantie is geschreven voor ge-
bruik in de masteropleidingen Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg,
is ook aan dat laatste aspect ruim aandacht geschonken. Om de toegankelijkheid
van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat
een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij
de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het
boek. Bij bepaalde onderwerpen, die minder toegankelijk zijn, zijn bijbehorende
verduidelijkende schema’s opgenomen. Ook is geprobeerd de leesbaarheid optimaal
te doen zijn.

Met veel plezier is dit deel geschreven, dat gaandeweg is uitgegroeid tot een uitge-
breide uitgave op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. Voor de documen-
taire ondersteuning zijn de auteurs veel dank verschuldigd aan Helmi Veenman
van de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De auteurs staan open voor suggesties voor verbetering, aanpassing, aanvulling en
dergelijke om de bruikbaarheid van dit boek nog verder te verbeteren. Dit eerste
deel van de uitgave zal zo hopen de auteurs zijn weg in onderwijs en praktijk weten
te vinden.

Bij de vierde druk

(...)
Bij de totstandkoming van de eerste drie drukken van dit boek is Wil Fase nauw
betrokken geweest en is zijn invloed op het uiteindelijke resultaat onmiskenbaar.
Wil heeft aan deze nieuwe druk niet meer meegewerkt. Als blijk van grote waar-
dering voor het werk van Wil op het terrein van het (individuele) arbeidsrecht, is
besloten om zijn naam onlosmakelijk aan deze uitgave verbonden te laten zijn.
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† 

Op 2 mei 2015 is na een kort ziekbed prof. mr. W.J.P.M. (Wil) Fase overleden.
De titel van het liber amicorum dat Wil bij zijn afscheid als hoogleraar bij
de Tilburgse vakgroep sociaal recht en sociale politiek heeft gekregen
luidt: Een inspirerende Fase in het sociaal recht. Uit deze naamgeving alleen al
blijkt de grote waardering voor Wil en dat hij voor velen een inspiratiebron
is geweest. De inhoud van deze bundel weerspiegelt onmiskenbaar zijn
veelzijdigheid op het terrein van het sociaal recht. Of het nu gaat over
ontslag of de werkstaking, werkloosheidsuitkeringen of positieve discrimi-
natie, over vakantiewetgeving of de overgang van de onderneming, op bijna
elk deelonderwerp van het Nederlandse sociaal recht heeft Wil uitermate
deskundige en gezaghebbende meningen in woord en geschrift naar voren
gebracht. Zijn publicaties en opvattingen over bijvoorbeeld het cao-recht
zijn van grote invloed geweest voor de rechtsontwikkeling op dit rechtsge-
bied. Ik ken Wil al lang, namelijk al sinds de tijd dat hij wetenschappelijk
hoofdmedewerker was aan de Rijksuniversiteit Leiden. We zijn elkaar een
tijd uit het oog verloren, maar sinds het najaar van 2003 hebben onze wegen
elkaar weer gekruist, maar nu aan de Universiteit van Tilburg. Met Wil te
hebben mogen samenwerken is voor mij een van de grootste voorrechten
geweest die mij ten deel is gevallen. Ik heb ongelooflijk veel van hem ge-
leerd. Ik zal hem missen.

Bij de negende druk

Na het verschijnen van de achtste druk in 2017 zijn in de wet- en regelgeving wij-
zigingen aangebracht. Zo is de wet van 29 november 2017 tot stand gekomen. Dit
is de Verzamelwet SZW 2018 waarin verschillende wetten zijn gewijzigd. Ook is
de hoogte van de loongrensbepaling in het kader van de Arbeidstijdenwet en het
wettelijke minimumloon aangepast.
In deze nieuwe druk is uit de rechtspraak opnieuw een selectie gemaakt en is deze
verwerkt in de tekst. Ook is de literatuur geactualiseerd. Rest nog te vermelden dat
de bijwerkdatum 15 mei 2018 is.

Zoetermeer, mei 2018
Harry van Drongelen
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Het arbeidsrecht; een begripsbepaling

Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van rechtsregels dat be-
trekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking
in zowel de private als de publieke sector.1 Het gaat dan om zowel de individuele
als de collectieve relaties tussen de werkgevers en werknemers. Vaak ook wordt
het begrip ‘arbeidsrecht’ beperkt tot de private sector en wordt het geheel van
rechtsregels dat gericht is op het onzelfstandige deel van de beroepsbevolking dat
werkzaam is in de publieke sector aangeduid als ambtenarenrecht.2 Ook wordt wel
de term ‘sociaal recht’ gebruikt, waarmee dan vaak wordt aangegeven dat ook de
sociale zekerheid in ruime zin, dus niet alleen voor de onzelfstandige beroepsbe-
volking, maar voor alle ingezetenen in Nederland, eronder valt.3 Hoe dan ook, al
te veel waarde moet nu ook weer niet aan de omschrijving van het begrip ‘arbeids-
recht’ worden gegeven.4 Het gaat in feite om niets meer dan een hulpmiddel om
het werkterrein af te bakenen ten opzichte van de andere rechtsgebieden. Bovendien
is het altijd moeilijk om een begrip als ‘het arbeidsrecht’ consequent te gebruiken.
In dit boek wordt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed aan het ambtenaren-
recht.

1.2 Het collectieve en individuele arbeidsrecht

1.2.1 Inleiding

Het arbeidsrecht laat zich op verschillende wijzen opdelen. Zo kan naar het doel-
gebied gekeken worden, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of
medezeggenschap. Ook kan worden gekeken naar de rechtsbron, zoals wettelijk
arbeidsrecht, contractueel arbeidsrecht en cao-recht. Ook kan naar de werkingssfeer,
die daarmee samenhangt, worden gekeken, zoals algemeen geldend arbeidsrecht,
groepsrecht en contractueel recht. De meest gebruikelijke onderscheiding is de
tweedeling in individueel en collectief arbeidsrecht, maar deze onderscheiding is
grof, nu veel van het individuele arbeidsrecht algemeen geldt en het collectieve

Zie H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal 2015, p. 1.1.
Zie hierover onder meer: E.P. de Jong, in: Vijftig jaar sociaal recht in Leiden, p. 47-57; T. van Peijpe &
J. Riphagen 1998; M.I.S. Korteweg-Wiers, P.M.B. Schrijvers & K.F.A.M. Weijling 2003; H.S.P. Stuiver
2003; E. Verhulp (red.) 2005; ROP, Advies 2006/27; P.J. Schaap, SR 2006, p. 217-219.

2.

Zie ook onder meer: E.P. de Jong 1979; J. van Langendonk, in: Blinde vlekken in het sociaal recht, p. 9-
18; J.J.M. van der Ven, in: Schetsen voor Bakels, p. 305-315; E.P. de Jong, SMA 1988, p. 88-107.

3.

Zie ook onder meer: F.J.H.M. van der Ven 1946; M.G. Levenbach, in: ArbeidsRecht. Een bundel opstellen,
p. 107-110; M.G. Levenbach, in: ArbeidsRecht. Een bundel opstellen, p. 111-114; M.G. Levenbach, in: Van

4.

sociale politiek naar sociaal recht, p. 55-71; N.E.H. van Esveld 1967; I.A.C. van Haren 1971; I.A.C. van
Haren 1972, p. 77-108; J.J.M. van der Ven, in: Schetsen voor Bakels, p. 305-315.
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