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HOOFDSTUK 11

Conclusie

11.1 Aanleiding en probleemstelling

Sinds medio jaren negentig van de vorige eeuw heeft de wetgever arbeidswet- en
regelgeving aangepast om de werkgever meer mogelijkheden te bieden de arbeid in
zijn onderneming flexibel in te zetten. Met name zijn daarbij voor werkgevers de
zogenoemde numerieke interne en externe flexibiliteit belangrijk. Dit gaat om
flexibiliteit ten aanzien van de arbeidstijd en het einde van het contract. De vraag is
echter wat deze ontwikkeling heeft betekend voor de bescherming van de betrokken
werknemers, welke bescherming de belangrijkste functie van het arbeidsrecht is.
Daarom is in dit onderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd: Welke
beschermingsdoelen gelden bij de wetswijzigingen om de mogelijkheden tot flexibele
inzet van de arbeid te vergroten? Wordt aan die beschermingsdoelen voldaan?

11.2 Methoden van vaststellen beschermingsdoelen

11.2.1 Letterlijke wettelijke doelen

Om te kunnen vaststellen of de wetgever zijn eigen beschermingsdoelen heeft
gerealiseerd, dienen allereerst die doelen te worden vastgesteld. Het vaststellen van
de beschermingsdoelen kan geschieden op twee manieren. Ten eerste op legistische
wijze. Daarbij is leidend hetgeen de wetgever letterlijk als doelen van de wetgeving
noemt. Ten tweede kan dit gebeuren op contextuele wijze. Bij deze laatste methode
worden de uitingen van de wetgever omtrent de wettelijke doelstellingen in onder-
ling verband beoordeeld en wordt de context bij de interpretatie van de doelen
betrokken. In dit onderzoek is voor de laatstgenoemde methode gekozen.

Laten we toch echter eerst eens zien welke doelen de wetgever letterlijk heeft
geformuleerd bij de wetswijzigingen gericht op flexibele arbeid. De preambules van
de gewijzigde wetgeving en de letterlijke uitlatingen van de wetgever over de
doelstellingen gedurende de parlementaire behandeling geven het volgende beeld.
Voor het onderwerp van de arbeidstijd gold tot 1996 volgens de preambule van de
Arbeidswet dat de wetgever de veiligheid en gezondheid van de arbeider wenste te
beschermen. De wens van de wetgever om deze wet- en regelgeving aan te passen
met het oog op de behoefte aan flexibele arbeid leidt vanaf midden jaren negentig van
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de vorige eeuw tot veranderingen. De wetgever vervangt de Arbeidswet in 1996 door
de huidige Arbeidstijdenwet. Hij wijzigt deze wet in 2007 en 2012. De preambule
van de huidige Arbeidstijdenwet bepaalt nog steeds dat de wetgever regels stelt met
het oog op de veiligheid en gezondheid van de werknemer bij de arbeid, maar noemt
hierbij ook het welzijn in verband met de arbeid, en beoogt inmiddels ook de
combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden
buiten de arbeid te bevorderen. Voorts wil de wetgever met de nieuwe wetgeving
twee relevante Europese Richtlijnen ten aanzien van de arbeidstijd implementeren.
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever ‘flexibilisering’, daarbij als
‘aandachtspunt’ noemt. Dit is volgens de wetgever dus geen hoofddoelstelling, maar
het geeft wel richting aan de concretisering daarvan in de daadwerkelijke
normstelling.

Voor dewettelijke doelen van het ontslagrecht geldt het volgende. De BW-bepalingen
en het BBA en de daarop gebaseerde lagere regelgeving en beleidsnormen zijn
nimmer voorzien van een preambule over de doelen, zoals bij de Arbeidswet wel
het geval was. De wettelijke doelen zouden daarom moeten blijken uit de eerdere
parlementaire behandeling van de relevante wetgeving en toelichtingen van de
minister bij de wijziging van de decentrale normen. Als daarnaar wordt gekeken,
dan blijkt dat zowel de BW-bepalingen ten aanzien van ontslag als het BBA en de
daarop gebaseerde lagere normen, sinds hun inwerkingtreding in feite beogen te
beschermen tegen onredelijk ontslag. Het BBA heeft daarnaast een ordeningsfunctie.
In de loop der jaren zijn de decentrale regels op basis van het BBA enkele malen
gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende UWV-beleidsnormen. Uit de toe-
lichtingen bij de verschillende wijzigingen blijkt echter niet dat enige wijziging in de
beschermingsdoelstelling van het BBA is beoogd. De Wet flexibiliteit en zekerheid
bracht in 1999 eveneens verandering in het ontslagrecht. De doelstelling bij deze wet
is niet in een preambule geëxpliciteerd. De parlementaire behandeling van de wet is
voornamelijk gericht geweest op de technische uitwerking van de voorgenomen
wetswijzigingen. Gedurende de parlementaire behandeling is de wetgever weinig
expliciet over de wettelijke doelen, anders dan dat hij beoogt een balans te realiseren
tussen ‘flexibiliteit en zekerheid’. Onderdeel van het element ‘zekerheid’ is in ieder geval
het vergroten van de rechtszekerheid van werknemers met flexibele contracten.
Hoe de zekerheid moet worden geplaatst ten opzichte van de eerder genoemde
wettelijke doelen van bescherming oftewel ongelijkheidscompensatie in het BW licht
de wetgever niet toe. Ten slotte is het doel van de WAADI uit 1999 uitzendarbeid
ruimer toe te staan en de vrije marktwerking voor uitzendondernemingen te
vergroten. Dit mede vanwege het belang van de allocatiefunctie van uitzendarbeid
in het licht van de werkgelegenheid.

Bij de letterlijke weergave van de wettelijke beschermingsdoelen valt op dat de
wetgever de beschermingsdoelen abstract formuleert. In feite noemt hij niet meer
dan de objecten van bescherming, zoals veiligheid en gezondheid. Even abstract
formuleert hij zijn streven de mogelijkheden voor flexibele arbeid te vergroten. De
wetgever geeft voorts niet consequent weer op welke manier de doelen van
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bescherming en het streven naar flexibiliteit zich tot elkaar verhouden. In de doelen
bij de wet- en regelgeving is in het ene uiterste geval helemaal niets zichtbaar van de
ontwikkeling van flexibilisering (BBA), een andere keer is bescherming het hoofddoel
en is flexibilisering daarbij een ‘aandachtspunt’ (Arbeidstijdenwet), soms vormen
zowel flexibiliteit als zekerheid een doel en beoogt de wetgever een balans daar-
tussen te realiseren (Wet flexibiliteit en zekerheid), en in het andere uiterste geval
wordt vooral de economische doelstelling van marktwerking voorop geplaatst
(WAADI). Nadat de wetgever de doelen van bescherming en flexibiliteit op deze
abstracte wijze heeft uiteengezet, gaat hij telkens onmiddellijk over tot bespreking
van de concrete wijzigingen in de normen. Dit roept vragen op. Vermoedelijk heeft
het streven de mogelijkheden voor flexibele arbeid te vergroten, invloed op de
operationalisering van de beschermingsdoelen. Te verwachten is dat zowel de
omvang van de objecten waarop de bescherming is gericht, als het niveau en/of
de intensiteit van de na te streven bescherming onder invloed van flexibiliteit
vermindert. In dit licht lijkt de uitbreiding van de beschermingsdoelen bij de Arbeids-
tijdenwet 1996 met combinatiezekerheid op het eerste gezicht niet te verklaren. Ook
het motief van de allocatiefunctie en werkgelegenheid dat de wetgever noemt bij de
invoering van de WAADI, is niet direct goed te plaatsen in de dichotomie van
flexibiliteit versus bescherming. Kortom: is nu met de letterlijke weergave van de
wettelijke beschermings- en flexibiliteitsdoelen het hele verhaal over de wettelijke
doelen verteld?

11.2.2 Visie in de wetenschap over de doelen

Wellicht dat de huidige stand van de arbeidswetenschap hierin helderheid schept. De
Nederlandsewetenschappelijke beschouwingen over de functies van het arbeidsrecht
en de doelen van de wetgeving die vanaf de ontwikkeling van flexibilisering volgen,
blijken echter niet uit te blinken in (dogmatische) ordening en analyse. Auteurs
spreken over waarden die aan het arbeidsrecht ten grondslag liggen en over grond-
slagen, (basis-) principes, (fundamentele) beginselen en pijlers, kenmerken, functies
en doelen ervan. De spraakverwarring is compleet wanneer de ene auteur spreekt
over doelen en verwijst naar de ander, die waarden en grondslagen beschrijft. In dit
onderzoek laat ik een discussie over de semantiek rusten. Het draait in dit onderzoek
immers om nadere duiding van hetgeen de arbeidswetgever wenst te realiseren.
Zo bezien, benoemt de literatuur telkens een relevante abstracte, dan wel meer
geconcretiseerde waarde, en een methode waarmee die waarde in het arbeidsrecht
tot uitdrukking wordt gebracht.

Ten tijde van de ontwikkeling van vergroting van de wettelijke mogelijkheden
flexibele arbeid te verrichten en ook nog daarna achten de meeste arbeidsrechtelijke
auteurs zoals Rood, Van der Heijden, Asscher-Vonk, Heerma van Voss, Loonstra,
Zondag, Verhulp, Bouwens, Houwerzijl, Verburg bescherming of ongelijkheidscom-
pensatie de belangrijkste doelstelling van het arbeidsrecht, waar de arbeidswetgeving
deel van uitmaakt. Sommige auteurs benoemen daarnaast meer concrete doelen dan
bescherming of ongelijkheidscompensatie, waarmee eveneens werknemersbelangen
worden gediend. Loonstra en Zondag wijzen bijvoorbeeld erop dat het arbeidsrecht
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inmiddels vele doelstellingen kent. Zij wijzen op het doel van emancipatie en in
navolging van Noordam en Van der Heijden naar de ‘eringen’, waaronder de zoge-
noemde privétisering. Communis opinio in de literatuur is dat de arbeidswetgeving
inmiddels ook economische doelen, zoals het faciliteren van de behoefte aan flexibele
arbeid, dient. De literatuur brengt een rangorde aan tussen de beschermings- en
economische doelen. Loonstra en Zondag beschouwen de ongelijkheidscompensatie
als de meest tijdloze en daarom belangrijkste doelstelling. Verburg acht eveneens
bescherming de hoofddoelstelling en flexibiliteit een subdoelstelling. Anderen bren-
gen die rangorde niet of niet duidelijk aan. Bouwens e.a. schrijven bijvoorbeeld dat de
beschermingsdoelen ‘worden aangevuld met’ economische doelen. Houweling merkt
op dat naast de ongelijkheidscompensatie, het arbeidsrecht volgens de institutionele
theorie evenzeer werkgeversrecht is. Mijns inziens is hier niet zozeer sprake van
inhoudelijk tegengestelde opvattingen, maar geven de opvattingen van de auteurs
verschillende situaties weer. De opvatting dat bescherming en flexibiliteit twee hoofd-
doelen zijn, is vooral een procesbeschrijving. In het proces van de wetswijzigingen zijn
bescherming en flexibiliteit beide zeer belangrijk. De andere opvatting kijkt meer naar
de status quo wanneer de wetgeving eenmaal is gewijzigd. Op dat moment geeft de
(semi-) dwingendewetgeving natuurlijk in feite geen flexibiliteit aan de werkgever, hij
beperkt juist altijd zijn handelingssruimte. Dan is bescherming dus het hoofddoel en
zijn economische doelen zoals het streven de mogelijkheden flexibele arbeid te
vergroten te beschouwen als subdoelen. Die verhouding tussen bescherming en de
aandacht voor de economie bestaat al veel langer. Van Houten merkte bijvoorbeeld
reeds op dat de wetgever bij de invoering van de beschermende Kinderwet bij de
normstelling rekening diende te houden met hetgeen werkgevers konden dragen. De
ontwikkeling flexibele inzet van de arbeid meer mogelijk te maken vanaf de jaren
negentig in de vorige eeuw heeft het accent wel veel sterker dan voorheen gelegd op
die voorwaarde bij het operationaliseren van de beschermingsdoelen.

De bepaling van de rangorde van de doelen van bescherming en het streven naar
flexibiliteit geeft echter nog steeds geen duidelijkheid over het verband ertussen.
De meeste auteurs gaan uit van een tegenstelling tussen bescherming en de eco-
nomische doelen. Loonstra en Zondag merken op dat de afweging tussen bescher-
ming en de kennelijk daaraan tegengestelde belangen van de werkgever bij een
adequate bedrijfsvoering een precaire aangelegenheid is. Asscher-Vonk, Bouwens,
Houwerzijl en Roozendaal waarschuwen tegen een economisch ‘dienend arbeidsrecht’.
Economische efficiency dient niet voorop te staan, maar rechtvaardigheid gebaseerd
op mensenrechtelijke waarden als menselijke waardigheid en autonomie. Andere
auteurs benadrukken de pluriformiteit van de doelen die het arbeidsrecht dient. Buijs
en Heerma van Voss spreken over een mengeling van liberalisering en ‘meer sociaal
democratische recepten’ zoals werkgelegenheid. Noordam en Van der Heijden con-
cluderen dat het postmoderne arbeidsrecht een grabbelton van verschillende waar-
den (en dus doelen) is. Deze laatstgenoemde auteurs wekken de indruk dat alle
doelen en waarden relatief zijn met complexe chaotische onderlinge verhoudingen,
waarin geen ordening of samenhang in is aan te brengen. De auteurs die benadrukken
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dat bescherming en flexibiliteit aan elkaar zijn tegengesteld, lijken juist van een zeer
vereenvoudigd denkmodel uit te gaan. Dit denkmodel volstaat evenmin. Het zou
namelijk betekenen dat het streven naar flexibiliteit altijd vermindering van de
bescherming tot gevolg heeft. De uitbreiding van de onderwerpen van de bescher-
mingsdoelen bij de Arbeidstijdenwet en de referte aan de werkgelegenheid bij de
WAADI zaait echter al twijfel of deze opvatting klopt.

11.2.3 Verantwoording contextuele interpretatie beschermingsdoelen

Is het nu een probleem dat de wetgever zijn verschillende doelen weinig concreet en
samenhangend uiteen heeft gezet en de literatuur hierover ook weinig systematisch
inzicht biedt? Is het daadwerkelijk een probleem de wettelijke doelen te zien als een
grabbelton van rode beschermingsballen waar een paar witte bij zijn gegooid?
Dogmatisch is deze stand van zaken weinig fraai. Maar ook praktisch zijn hieraan
bezwaren verbonden. Gebrek aan scherpte in de wetgevingsdoelen bemoeilijkt
parlementaire discussie. Dit kan namelijk ertoe leiden dat ineffectieve middelen
worden gekozen om de (onduidelijke) doelen te bereiken. Voorts geschiedt inter-
pretatie van de wetgeving door de rechter aan de hand van de wettelijke doelen.
Indien de wetgever niet helder is, heeft de rechter veel, wellicht te veel ruimte. Ten
slotte is (kritische) evaluatie van de wetgeving achteraf, zoals in het onderhavige
onderzoek, lastiger. Bij enkel zeer abstracte doelen, welke niet onderling in samen-
hang zijn gebracht, is toetsing van de concrete normen en effecten daarvan aan
die wettelijke doelen niet goed mogelijk. Verantwoording van de wetgever voor de
effecten van die wetgeving via evaluatief onderzoek boet zo aan kracht in. Behalve uit
theoretisch oogpunt is het dus ook praktisch gezien van belang dat de wettelijke
doelen nader en in samenhang worden geduid. Als het ware dienen de ‘missing links’
te worden gevonden tussen enerzijds de abstracte doelen van bescherming en
flexibiliteit en anderzijds de nieuwe concrete normstelling. Hiervoor is het nodig de
wettelijke doelen niet alleen naar de letter, maar juist in hun context uit te leggen.
Deze context bestaat enerzijds uit de historische ontwikkeling van de arbeidsrechte-
lijke bescherming in Nederland en anderzijds uit de economische achtergrond van het
streven naar flexibiliteit. Deze manier van vaststelling van de beschermingsdoelen is
in het arbeidsrecht niet onbekend: het Hof van Justitie EU doet het net zo.

11.3 Neoliberale en neocorporatistische context van de beschermingsdoelen

11.3.1 De invloed van het neoliberalisme

Economische ontwikkelingen en het arbeidsrecht zijn sinds de eerste arbeidswet-
geving reeds met elkaar verweven. De ontwikkeling van de industrialisatie en de
daaruit voortgekomen sociale misstanden waren niet alleen reden voor die eerste
beschermende wetgeving, maar begrensden zoals eerder vermeld het niveau van de
bescherming ook. Economie en arbeidsrechtelijke bescherming waren en zijn niet los
te zien van elkaar. Na de Tweede Wereldoorlog is, op de discussie over de afschaffing
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van het BBA na, het algemene beeld dat in die periode de beschermende arbeids-
wetgeving wordt uitgebreid. De arbeid is sindsdien, net als in andere West-Europese
landen, een uit beschermingsoogpunt zwaar gereguleerd onderwerp. Aanvankelijk
lijkt dit beleid een recept voor succes: de wederopbouw slaagt, de welvaart groeit en
er is volledige werkgelegenheid. Wanneer echter de economisch gouden naoorlogse
jaren met de oliecrises in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw ten
einde komen, ontstaan problemen. De economische recessie doet de welvaartsgroei
afnemen. Het fenomeen massawerkloosheid doet zijn intrede. En -als gevolg van
teruglopende belastinginkomsten- ontstaat een financieringstekort bij de overheid.

In tegenstelling tot de tot dan toe dominante Keynesiaanse economische leer, uiten de
economen van de zogenoemde neoliberale school kritiek op de bestaande rol van de
overheid. De kritiek ziet ook op de overheidsregulering van de arbeid. De -veelal
Angelsaksische- neoliberale economen betogen dat de eerder als succesvol aange-
merkte overheidsregulering juist een factor is die de economische malaise van
recessie, massawerkloosheid en staatsschuld mede veroorzaakt. Overheidsregulering
beperkt namelijk de bekende liberale waarde van individuele vrijheid en staat het
uitgangspunt van formele gelijkheid van die vrije individu in de weg. Bekende
neoliberale economen zoals Hayek en Friedman voegen hieraan toe dat bij zo groot
mogelijke individuele vrijheid en onder formele individuele gelijkheid de vrije markt
het efficiëntst werkt. Dit zal de meeste welvaart opleveren. De neoliberalen bepleiten
daarom een ‘minimale staat’, die niet of in ieder geval zo min mogelijk ingrijpt op de
vrije markt.

De neoliberale economische theorie geldt ook voor het onderwerp van de arbeid.
Overheidsoptreden op wat zij noemen ‘de arbeidsmarkt’, levert enkel rigiditeiten op
die markt op die het sluiten van een optimaal aantal en de meest efficiënte transacties
tussen werkgevers en werknemers belemmert. Werkgevers ondervinden hiervan
nadeel omdat hierdoor hun aanpassingsvermogen wordt beperkt. De maatschappe-
lijke ordening die volgt uit de vrije marktwerking moet volgens de neoliberalen
worden aanvaard. Het argument dat dit onrechtvaardige uitkomsten kan opleveren
die vanuit sociaal oogpunt dienen te worden bestreden, erkennen zij niet. Sociale
rechtvaardigheid is volgens hen dus geen reden voor optreden van de wetgever. Het
uitgangspunt van formele gelijkheid van elk individu brengt voorts met zich dat
Hayek en Epstein wetgeving afwijzen die ongelijkheidscompensatie biedt aan een
klasse zoals die van werknemers. Ditzelfde geldt volgens Epstein en Posner voor
gelijkebehandelingswetgeving, die eveneens op vergroting van de materiële gelijk-
heid is gericht. De neoliberalen zijn evenmin voorstander van de cao. Zij achten het
collectief optreden van werknemers en werkgevers moeilijk te verenigen met het
uitgangspunt van individuele vrijheid. Wettelijke steun aan de cao die de cao
het primaat geeft over individuele contracten is uit den boze. Hoewel de neoliberalen
zich grotendeels keren tegen overheidsregulering, achten zij de rol van rechters wel
van groot belang om conflicten op te lossen. Rechtersrecht is maatwerk en genereert
daarmee in hun optiek optimaal efficiënte uitkomsten. Opgemerkt zij dat de veelal
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Angelsaksische neoliberale economen hun ‘eigen’ common law systeem kennelijk
prefereren boven dat van continentaal Europa, waar wetgeving relatief een grotere rol
speelt.

Helemaal consequent voeren de neoliberalen bovenstaand punt van overheidsont-
houding niet door. De neoliberale theorie wijst overheidsregulering of het stellen
van normen in het geval van conflicten namelijk niet geheel af. Onduidelijk is
echter wanneer wetgeving, en dan liever aanvullende private- dan dwingende
publieke wetgeving, dan wel geëigend is. De neoliberale economen merken op dat
regelgeving wel zou mogen gelden om armoede te bestrijden en om lijf en goed te
beschermen. Waarom bijvoorbeeld beschermende arbeidswetgeving met betrekking
tot de veiligheid en gezondheid toch geen optie is, wordt uit de theorie niet goed
duidelijk. Voorts laat neoliberaal econoom Coase in zijn ‘Coase Theorem’ ruimte voor
de opvatting dat overheidsregulering transactiekosten kan verminderen en het ‘hold
up’ probleem kan oplossen. Friedman acht marktfalen ook een reden voor overheids-
regulering, maar laat na te definiëren wanneer van marktfalen sprake is. Deakin en
Wilkinson, neoinstitutionele economen, en enkele Nederlandse economen voegen
aan de discussie toe dat arbeidsrecht economische efficiency bevordert omdat de
werkgever investeert in scholing en de werknemer productiever en innovatiever is
wanneer de arbeid wettelijk is beschermd.

De neoliberale visie is dominant in het discours. Ook sociaaldemocratische Europese
leiders zijn erin geïnteresseerd vanwege de werkgelegenheidsaspecten en de moge-
lijkheid de overheidstekorten terug te dringen. Alternatieve economische visies dat
de oorzaak van de economische recessies en crises niet is gelegen in de regulering van
de (arbeids-) markt, maar bijvoorbeeld eerder wordt veroorzaakt door fiscaal en
monetair beleid en door wereldwijde concurrentie, raken gaandeweg buiten beeld.
De invloed van de neoliberale economische theorie leidt de jaren tachtig van de
vorige eeuw tot een streven naar deregulering van wetgeving. Dit loopt voor
de arbeidswetgeving echter grotendeels stuk op de beschermende doelstellingen,
die men wenst te handhaven. Nu deregulering niet het panacee voor de problemen
van de economische malaise, werkloosheid en oplopende overheidstekorten blijkt,
komt vanaf ruwweg vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw een alternatief
hiervoor op. Dit is het streven naar vergroting van de mogelijkheden tot flexibele
inzet van de arbeid.

11.3.2 Flexibele arbeid, de arbeidsmarkt en werkgelegenheid

De standaardorganisatie van de arbeid na de Tweedewereldoorlog volgens het
archetype van de standaardwerkweek van 45, later 40 uur, op basis van een standaard
vast contract, voldoet voor werkgevers niet meer. Zij willen meer mogelijkheden de
arbeid in hun onderneming flexibel in te zetten. Het is de wetgever bekend dat de
bestaande wettelijke grenzen voor de flexibele inzet van de arbeid worden over-
schreden. Dewetgever beoogt dewerkgevermeer ruimte te geven voor flexibele inzet
van de arbeid zodat ondernemingen zich beter aan marktomstandigheden kunnen
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aanpassen. Beter concurrerende ondernemingen zullen ook de werkgelegenheid
doen verbeteren. Het idee dat de neoliberale uitgangspunten een gunstig effect
kunnen hebben op de werkgelegenheid spreekt de wetgever medio jaren negentig,
of liever gezegd de sociaaldemocratische regering en meerderheid in het parlement,
aan. Heeft de wetgever voorafgaande aan zijn nieuwe streven vooral oog voor de
wettelijke of collectieve bescherming vanwerknemers in hun arbeid ten opzichte van
hun werkgevers, sindsdien is zijn opvatting dat het bevorderen van de werkgelegen-
heid eveneens een sociaal rechtvaardig doel is. De wetgever brengt zo zijn grond-
wettelijke opdracht regels te stellen voor hen die arbeid verrichten (art.19 lid 2 Gw) in
verband met zijn eveneens grondwettelijke opdracht de werkgelegenheid te bevor-
deren (art. 19 lid 1 Gw). Door een bijzondere vorm van flexibele arbeid, namelijk de
flexibele arbeid in de driehoeksrelatie van uitzendrelatie wettelijk te erkennen, geeft
de overheid bovendien een nieuw deel van de markt vrij. Hier is sprake van markt-
creatie. De aannames die ten grondslag liggen aan het nieuwe beleid: hoe minder
regels, hoe meer vrijheid tot aanpassing op de markt, zijn daarmee neoliberaal van
aard.

11.3.3 Steun voor de veranderingen door de sociale partners

Het streven naar vergroting van de mogelijkheden tot flexibele inzet van de arbeid
heeft daadwerkelijk gestalte in de Nederlandse arbeidswetgeving kunnen krijgen
omdat hiervoor niet alleen politieke steun bestond, maar vooral ook omdat de
nieuwe wetgevingskoers door de sociale partners werd gelegitimeerd. Hoewel de
neoliberale economische theorie zich tegen corporatistische arrangementen keert, en
liberale politici in Nederland zich hierover ook kritisch hebben betoond, blijken in de
neo-corporatistische Nederlandse setting de adviezen van de sociale partners een
belangrijke rol te hebben gespeeld bij de totstandkoming en inhoud van flexibele
arbeidswetgeving. Met name bij de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid en
WAADI heeft het unanieme advies van de sociale partners een cruciale rol gespeeld.
Eerder gaf de meerderheid van de vertegenwoordigers van sociale partners, zij het
niet unaniem, hun fiat aan de plannen tot invoering van een nieuwe Arbeidstijden-
wet, eveneens met het oog op meer mogelijkheden voor flexibelere arbeidstijden. De
grote rol van de sociale partners bij de totstandkoming van de wetswijzigingen kan
worden verklaard uit de corporatistische traditie in Nederland. De wetgever steunt
sinds jaar en dag niet alleen de zelfregulering van de sociale partners, maar kent hen
ook politieke invloed toe via de adviesaanvragen aan de SER en STAR. Deze steun
legitimeert de wetgever door te verwijzen naar het belang van de zelfregulering door
de sociale partners. Met de cao vullen zij wettelijke normen aan, vullen deze nader in
of vervangen zij wettelijke normstelling. Verzuilde beginselen als soevereiniteit in
eigen kring en subsidiariteit, welke decentrale regulering verkiezen boven centraal
vastgestelde normering, blijken nog steeds actueel. Voorts is er een pragmatisch
argument voor de betrokkenheid van de sociale partners zowel ten aanzien van de
advisering van de regering als met betrekking tot de regulerende rol: deze partijen
kennen de behoeften van de betrokkenen zelf het beste.
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De sociale partners zijn aanvankelijk verdeeld over het onderwerp van flexibele
arbeid vanwege ideologische tegenstellingen. De werkgeversleden voelen voor ver-
groting van de mogelijkheden tot flexibele arbeid. In het bijzonder de uitzendsector is
veel eraan gelegen de vrije markt te claimen jegens de overheid. Het beleid accepteert
deze -voorheen omstreden- vorm van flexibele arbeid. Dit omdat deze tegemoet
komt aan werkgeverswensen én omdat de uitzenddienstverlening niet langer enkel
malafide ondernemingen betreft, maar deze tak inmiddels als een legaal onderdeel
van de arbeidsmarkt wordt erkend. Dit blijkt mede uit de bereidheid van de
betrokken werkgeversorganisaties en vakbonden een cao voor de sector af te sluiten.
Vakbonden en SER-kroonleden zijn in eerste instantie geen voorstander van meer
mogelijkheden voor flexibele inzet van de arbeid. Nadat een meerderheid in de SER
zich in 1992 toch voorstander toont van vergrote mogelijkheden voor flexibele
arbeidstijden, slagen de sociale partners er in 1996 unaniem positief te adviseren
ten aanzien van het ontslagrecht en flexibele contracten. Dit lukt omdat een nieuw
type uitruil van rechten en plichten zowel de werkgevers als de vakbonden voorziet
van winstpunten bij de zogenoemde ‘trade off’. Deze uitruil ziet niet zoals voorheen
een ‘geven en nemen’ tussen werkgeversplichten enerzijds en de werknemers als
gehele groep anderzijds, maar betreft een uitruil tussen rechten van vaste en flexibele
werknemers onderling. Het gaat om vermindering van de ontslagbescherming van
vaste werknemers en versterking van de rechtspositie van tijdelijke werknemers,
waaronder uitzendkrachten. Werkgevers winnen hiermee aan mogelijkheden tot
flexibele inzet van de arbeid, de vakbonden tonen aan hun leden bescherming voor
flex-werkers te hebben binnengesleept.

11.3.4 Voor wat, hoort wat: ruimte in de wetgeving voor afwijking bij cao

De sociale partners verlenen niet alleen steun aan de voornemens, zij geven deze ook
mede vorm. Dit resulteert erin dat zij in de nieuwe Arbeidstijden- en ontslagwet-
geving eigen ruimte tot afwijking voor de cao claimen. Soms gaat het zelfs om ruimte
die voor het bestaan van de markt essentieel is, zoals in de uitzendsector. De sociale
partners claimen dus hun eigen ruimte en krijgen hem zonder veel discussie ook van
de wetgever. Er is daarbij geen eenduidige verklaring of set van bepalende factoren
gevonden voor de uiteindelijke, exacte verdeling tussen de onderwerpen die door
dwingende wetgeving worden bestreken en onderwerpen waarbij ruimte wordt
gelaten voor de cao. De verhouding tussen de wetgeving en cao lijkt voornamelijk
uit de machtsverhoudingen in de polder voort te komen.

Ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling tussen wetgever en cao-partijen bestaat
verschil in de Arbeidstijdenwet- en regelgeving en het ontslagrecht. Nu de Arbeids-
tijdenwet enkel geclausuleerde afwijkingen bij cao (of medezeggenschapsorgaan)
toelaat, is de vaste hiërarchie vanwetgeving boven decentrale zelfregulering gehand-
haafd. Dat is voor bepaalde onderwerpen ten aanzien van het ontslagrecht anders. Bij
de afwijkingsmogelijkheden van 3/4e dwingend recht fungeert de wet soms slechts
nog als ‘default’- of vangnetnorm. De cao-partijen behouden eigen ruimte doordat de
wetgever voorziet in afwijkingsmogelijkheden van de dwingende wetgeving bij cao.
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Discussie bestaat voorts nog over de rol van de medezeggenschap ten opzichte van de
wettelijke ruimte voor de cao.Werkgeversleden van de sociale partners propageerden
dat ook hiervoor ruimte zou moeten komen in de wet, maar zij winnen het pleit niet.
Enkel via de zogenoemde collectieve regeling in de Arbeidstijdenwet mag met
overeenstemming van de OR van de wet worden afgeweken, waarbij het primaat
van de cao blijft gelden. De afwijkingsmogelijkheden in de Wet flexibiliteit en
zekerheid en WAADI zien enkel op afwijking bij cao.

De combinatie van wetgeving met decentrale normen overeengekomen met de
werkgevers(vertegenwoordigers) en vakbonden is volgens de wetgever gericht op
maatwerk. De cao dient daarmee zowel de belangen van efficiency voor de werkgever
als die vanwerknemersbescherming. Een juiste mix tussen efficiency en bescherming
in de cao is volgens de wetgever niet alleen goed voor ondernemingen, maar zal ook
de werkgelegenheid dienen. Specifiek voor de arbeidstijdenwetgeving merkt de
wetgever op dat in het kader van het werkgelegenheidsbeleid het van belang is dat
de cao-partijen eigen ruimte krijgen. De sociale partners hebben volgens de wetgever
een rol bij het verdelen van de arbeid. Bij de Wet flexibiliteit en zekerheid en WAADI
uit hij dergelijke verwachtingen niet, al is natuurlijk de allocatiefunctie van de
uitzendbranche in het kader van de werkgelegenheid de belangrijkste reden de
branche meer vrijheid te geven.

Het maatwerk in de cao zal ten minste een basisniveau van bescherming moeten
bieden. Gedurende de parlementaire discussie over de Wet flexibiliteit en zekerheid
benadrukt de wetgever de eigen verantwoordelijkheid van de cao-partijen voor de
inhoud van hun afspraken en geeft hen daarbij open wettelijke ruimte om ten nadele
van de werknemer af te wijken van de wet. De wetgever is nauwelijks kritisch over
de vraag of de vakbonden inderdaad voldoende bescherming zullen weten af te
dwingen. Daarover bestaat in de literatuur wel twijfel. Gezien het dalende ledenaan-
tal van de vakbonden en hun lage ledenaantal onder zogenoemde zwakke groepen als
vrouwen en allochtonen en onder flexibele werknemers is het de vraag of de vakbond
(nog) over voldoende ‘countervailing power’ beschikt. Bovendien plaatst de flexibele
arbeid de vakbonden voor vertegenwoordigingsmoeilijkheden. Immers: de belangen
van vaste werknemers zijn niet altijd gelijk aan die van flexibele werknemers. Het is
de vraag of de vakbonden beide groepen gelijkelijk zullen kunnen vertegenwoordi-
gen, hetgeen naar eigen zeggen wel hun streven is. Met name in de uitzendsector
spelen bovenstaande problemen: daar is amper een vakbondslid te vinden. Dit terwijl
de sociale partners zich wel hebben gecommitteerd tot het afsluiten van een cao om
zo gebruik te kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheden die de driekwartdwin-
gende wetgeving voor de uitzendovereenkomst geeft. Werd voorheen de inhoud van
de cao als resultante beschouwd van de machtsverhoudingen tussen de werkgevers
(organisatie) en de vakbond(en), waarbij de wetgever soms wel het minimum had
voorgeschreven, nu doet zich de nieuwe situatie voor dat de uitzendwerkgevers een
cao moéten afsluiten om te kunnen opereren in de sector. De wetgever heeft geen
aandacht besteed aan de vraag hoe het vrijgeven van de uitzendmarkt en het belang
van vrije marktwerking zich verhoudt tot de ‘de facto’ verplichting een cao in de sector
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af te sluiten, die deze vrije marktwerking via het collectief beperkt. Voorts is het de
vraag wat de uitkomst qua arbeidsvoorwaarden van zo’n type cao zal zijn. Enerzijds
zet de constellatie de vakbonden op voorsprong omdat de werkgevers tot een cao
moeten komen, anderzijds hebben die vakbonden amper leden in de sector, hetgeen
dewerkgevers op hun beurt helpt. Een dergelijke constellatie van een ‘gedwongen’ cao
en deze precaire positie van de vakbonden heeft zich niet eerder voorgedaan. De
wetgever gaat echter nauwelijks in op deze problematiek en merkt op ervan uit te
gaan dat ook in de uitzendsector sociaal rechtvaardige arbeidsvoorwaarden zullen
worden overeengekomen in de cao.

11.3.5 Handhaving rechten uit de wet en cao via de civiele rechter

Ten slotte, merkt de wetgever telkenmale op dat de publieke handhaving dient te
worden verminderd. Hierbij speelt mee zowel het argument dat publieke handhaving
door de Arbeidsinspectie, thans Inspectie SZW, uit het oogpunt van de vrije markt
minder gewenst is, als de wens de kosten van de overheidsuitgaven terug te dringen.
Zoveel mogelijk preventieve vergunningenstelsels worden afgeschaft. De Arbeidsin-
spectie zal dus noch bij de Arbeidstijdenwet, noch bij de WAADI, een preventieve
handhavende rol meer hebben. In het bijzonder ten aanzien van de cao merkt de
wetgever op dat de cao-partijen zelf verantwoordelijk zijn deze normen desnoods via
de rechter te handhaven. Civielrechtelijke handhaving van de werknemersrechten
wordt -in lijn met de voorkeur van de neoliberale economen voor de rechter- dus
relatief belangrijker.

11.4 Gedifferentieerde bescherming en ongelijkheid

11.4.1 Vaststellen doelen van de wetgever

Terug naar de doelen van de wetgever. Uit de onderzochte casus arbeidstijden en
ontslag blijkt dat de wetgever via aanpassing van de arbeidswetgeving de werk-
gelegenheid beoogt te verbeteren. Daarbij heeft hij bijzondere aandacht voor de
bevordering van de toegang tot de arbeid vanuit werkloosheid én voor behoud van
werk op de arbeidsmarkt ook wanneer zich veranderingen in de omstandigheden aan
werkgevers- of werknemerszijde voordoen. Als voordeel van meer mogelijkheden tot
flexibele inzet van de arbeid geldt volgens de wetgever dat wanneer de werkgever
minder lasten of beperkingen ervaart van beschermende arbeidswetgeving, hij niet
alleen over meer aanpassingsvermogen beschikt, maar daardoor ook eerder geneigd
zal zijn werknemers in dienst te nemen. Een gevleugelde uitspraak die deze gedachte
uitdrukt, is: ‘Easy fire, easy hire.’ Opvallend is dat de wetgever enkel op basis van
theoretische neoliberale economische opvattingen aanneemt dat dit effect ook
daadwerkelijk zal optreden. Juist op deze ‘werkgelegenheidsthesis’ bestaat namelijk
kritiek. Theoretische kritiek is te horen van de zogenoemde neo-institutionele
economen. Deze kritiek luidt bijvoorbeeld dat beschermende arbeidswetgeving niet
als rigiditeit moet worden beschouwd die ondernemingen hindert, maar juist ook
productiviteit, innovatie en dus efficiency bevordert. Uit empirisch onderzoek blijkt
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voorts dat de relatie tussen bijvoorbeeld het niveau van ontslagbescherming en
werkgelegenheid ook ambigue is te noemen. Met andere woorden: verlaging van
de ontslagbescherming heeft hoogstwaarschijnlijk nauwelijks effect op de hoogte
van de werkloosheid. Kennelijk zijn andere factoren meer bepalend. Wel wijst dit
onderzoek uit dat de hoogte van ontslagbescherming met de samenstelling van
werkloosheid samenhangt. Een hoog niveau van ontslagbescherming reduceert de
uitstroom uit de arbeid, maar betekent daardoor ook minder instroom. Dit betekent
dat bij een hoog niveau van ontslagbescherming er relatief meer langdurige werk-
loosheid is, welk aandeel bij een lager niveau van ontslagbescherming kleiner is. De
aanname van de wetgever dat de wetswijzigingen zonder meer leiden tot vergroting
van de werkgelegenheid lijkt echter onterecht.

De wetgever heeft nauwelijks oog voor bovenstaande kritiek. Hij vervolgt de werk-
gelegenheidsredenering als volgt. Differentiatie in de werknemersbescherming, door
bijvoorbeeld verschillende contractsvormen, leidt ertoe dat werkgevers makkelijker
van passende vormen van flexibele arbeid gebruik kunnen maken. Groepen die
tot dan toe buiten de arbeidsmarkt vielen kunnen dan via die flexibele arbeid aan
het werk komen. Flexibele arbeid, bijvoorbeeld in de vorm van parttime werk, is niet
alleen voorwerkgevers aantrekkelijk, maar maakt het ookmogelijk dat groepen, zoals
vrouwen, die eerder niet of met meer moeilijkheden aan de arbeid deelnamen, betere
kansen krijgen deel te nemen aan de arbeid op een manier die zij wensen. Uitzend- of
tijdelijk werk kan vanuit werkloosheid een eerste opstap vormen naar vast werk.
De bemiddelings- of allocatiefunctie van de uitzendondernemingen en via andere
tripartiete arbeidsverhoudingen draagt ook bij aan het werkgelegenheidseffect. Diffe-
rentiatie in de wettelijke bescherming kan behalve ten aanzien van de contractsvorm,
ook gestalte krijgen door in de wetgeving te differentiëren naar bepaalde (zwakke)
groepen werknemers. Verlaagde bescherming voor bijzondere groepen verbetert hun
werkgelegenheid, zo redeneert de wetgever. De verwachte positieve effecten op de
werkgelegenheid en mogelijkheden tot emancipatie van bepaalde groepen op de
arbeidsmarkt, maken dat de opeenvolgende sociaaldemocratische regeringen de van
oorsprong neoliberale ideeën ook uit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid kunnen
verdedigen. Dewetgever is daarbij kennelijk niet onder de indruk van het belang dat de
neoliberalen hechten aan formele gelijkheid. Hij beoogt via wetswijzigingen meer
materiële gelijkheid in de mogelijkheden voor de toegang tot de arbeid te creëren.

Wetenschappelijke kritiek op deze nieuwe koers van de wetgever luidt dat flexibele
arbeid sociale problemen kan opleveren. Flexibele arbeid betekent volgens Van der
Heijden dat de zwakkere positie van de werknemer nog verder wordt uitgehold.
Flexibele arbeid kan leiden tot een zogenoemde segmentatie op de arbeidsmarkt van
enerzijds goed beschermde ‘kern-’ werknemers met vaste contracten, en veel minder
beschermde flexibele werkkrachten anderzijds. Deze segmentatie betekent dat werk-
nemers met flexibele arbeidstijden, meer problemen met de werk-privé-balans, meer
stress en gezondheidsproblemen, onvrijwillig parttime werk en een laag inkomen
ervaren. De werknemers met flexibele contracten missen de zekerheid van een vast
contract. In het bijzonder tijdelijk en uitzendwerk kent daarbij telkens twee zijden
van een medaille. Aan de ene kant hebben deze contractsvormen een integrerende
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functie doordat zij een opstap op de arbeidsmarkt kunnen vormen, aan de andere
kant werkt deze vormvan arbeid marginaliserend: de kans op (nieuwe) werkloosheid
is veel groter dan bij vast werk.

De wetgever ziet het potentiële probleem van segmentatie en marginaliteit ook. Hij
verwerpt een dergelijke uitkomst. Hij acht namelijk marginaliteit op de arbeidsmarkt
door flexibele arbeid ongewenst. Aan flexibele arbeid dienen dus grenzen te worden
gesteld, ik kom daarop in de volgende paragraaf terug. De wetgever merkt bij de wet
flexibiliteit en zekerheid voorts op dat de rechtszekerheid voor flexibele werknemers
dient te worden vergroot. Het gaat daarbij in het bijzonder om oproepkrachten en
degenen die in driehoeksrelaties werken. Helder is dat zonder rechtszekerheid
omtrent de contractuele positie die (gelijke) arbeidsrechtelijke bescherming door
flexibele werknemers niet is in te roepen. De verbetering van de rechtszekerheid en
dus een bepaalde verhoging of uitbreiding van bescherming kan ook in economische
zinworden geduid. Rechtszekerheid kan namelijk de condities waarborgen die vereist
zijn, willen bepaalde groepen de arbeidsmarkt betreden. Voor verbetering van de
rechtszekerheid geldt voorts dat dit marktverstoring voorkomt. Wanneer een werk-
gever bijvoorbeeld van oproepkrachten gebruik maakt, maar deze werkgever de
oproepkrachten arbeidsrechtelijke bescherming onthoudt zonder enige consequen-
tie, betekent dit concurrentievervalsing ten opzichte van zijn concurrenten die hun
verplichtingen wel nakomen. Wanneer de oproepkrachten over verbeterde mogelijk-
heden tot handhaving van hun rechten komen te beschikken, gaat dit deze vorm van
marktfalen of marktverstoring tegen. Ditzelfde geldt voor illegale vormen van
uitzendwerk. De wetgever streeft dus enerzijds naar differentiatie in de bescherming
om de toegang tot de arbeid te vergemakkelijken, maar wil anderzijds neveneffecten
van rechtsonzekerheid en marginaliteit voorkomen. Ten aanzien van de verwachting
of de wetgever dit dubbele doel ook weet te bereiken is de volgende operationalise-
ring van de beschermingsdoelstelling opgesteld: ‘Het streven de toegang tot de arbeid
via flexibele arbeid te vergemakkelijken, maar de valkuil van marginaliteit te vermijden,
wordt bereikt wanneer 1) de werknemer met een flexibel contract duidelijkheid heeft over
zijn rechtspositie en 2) afgezien van het flexibele aspect over gelijke rechten als die van de
vaste werknemer beschikt.’

Zoals hierboven vermeld beoogt de wetgever in het bijzonder voor bepaalde doel-
groepen hun positie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze doelgroepenmaat-
regelen zullen inhouden een verlaging, dan wel juist een verhoging van de
bescherming voor bepaalde groepen. Dergelijke maatregelen kunnen ook onderdeel
uitmaken van de cao. De doelgroepenmaatregelen uit de wet en cao zijn echter niet
zonder meer geldig. De maatregelen kunnen namelijk onderscheid op bepaalde
kenmerken opleveren. De wetgever merkt in het kader van het probleem van
segmentatie en marginaliteit echter ook op de gelijkebehandelingswetgeving te
willen respecteren en discriminatie te willen tegengaan. In het doelgroepenbeleid
en het nakomen van de gelijkebehandelingswetgeving schuilt een potentieel conflict.
Ten aanzien van het verwezenlijken van de beide beschermingsdoelen is de volgende
operationalisering van de beschermingsdoelstelling geformuleerd: ‘Het differentiëren
in bescherming gericht op verbetering van de positie van bepaalde, zwakkere groepen kan
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leiden tot onderscheid op benoemde gronden in wetgeving, in de cao en door de
werkgever. De wetgevingsdoelen van het bevorderen van de positie van zwakke groepen
enerzijds en het tegengaan van discriminatie anderzijds zullen dan ook alleen tegelijker-
tijd kunnen worden bereikt indien dat onderscheid objectief is te rechtvaardigen.’

11.4.2 Beoordeling realisatie van de doelen

11.4.2.1 Rechtszekerheid en arbeidstijden- en ontslagbescherming voor flexkrachten

De kritiek dat flexibilisering leidt tot een ongelijke verdeling van de bescherming
tussen werknemers, is onderzocht aan de hand van de personele werkingssfeer van
de arbeidstijden- en ontslagwet- en regelgeving. Het blijkt dat flexibele krachten als
zij de status van werknemer hebben, onder de werkingssfeer van die wet- en
regelgeving vallen. De werkingssfeer van het BBA en BW is daarbij niet aangepast
aan het fenomeen driehoeksverhoudingen omdat (alleen) de uitlener als werkgever
verantwoordelijkheid is voor naleving van de ontslagbescherming. Voor de Arbeids-
tijdenwet- en regelgeving is dat anders. Deze wet- en regelgeving is duidelijk en
effectief aangepast aan het fenomeen flexibele arbeid die in een driehoeksverhouding
van bijvoorbeeld de uitzendovereenkomst wordt verricht. Dit geschiedt onder meer
door de inlener verantwoordelijk te houden voor toepassing van de wet ten opzichte
van ingeleende krachten. De wetgeving biedt hiermee de uitzendkracht of andere
uitgeleende werknemer dezelfde bescherming als werknemers die rechtstreeks bij
de inlener in dienst zijn. De wet is op dit punt dus adequaat. De positie van de
uitgeleende werknemer kan echter wel worden verstevigd door ook de uitlener te
verplichten de Arbeidstijdenwet na te komen. Hij maakt immers met de inlener
afspraken over de inzet qua uren van de uitzendkracht of uitgeleendewerknemer. Het
uitzendbureau houdt bijvoorbeeld daarnaast ook het overzicht van de totale werk-
zaamheden van de uitzendkracht bij de inlener(s). Uitzendbureaus kunnen via hun
contractuele relatie met de inleners deze ook pressen tot naleving van de wettelijke
arbeidstijden. Ik denk hierbij aan het gebruik van boeteclausules. Een uitbreiding van
de normadressaten van de Arbeidstijdenwet en -regelgeving naar de uitzendbureaus,
levert zo een extra stok achter de deur op voor naleving van de genoemde wet- en
regelgeving. De Arbeidstijdenwet behandelt dus werknemers in driehoeksrelaties
gelijk met werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever.

Binnen de wettelijke grenzen kan door optuiging van een driehoeksrelatie echter wel
degelijk verschil in arbeidstijdenregimes tussen vaste en ingeleende werknemers
worden bewerkstelligd. Het komt voor dat de ingeleende werknemers de arbeids-
tijdenflexibiliteit moeten opvangen, terwijl de vaste werknemers op ‘standaard’-uren
blijven werken. Dit levert ongelijkheid op. Wanneer vaststaat dat de ingeleende
werknemers minder arbeidstijdenbescherming genieten en deze groep werknemers
bepaalde kenmerken kent, betekent dat (in-)direct onderscheid op de klassieke
benoemde gronden zoals sexe, ras of leeftijd wordt gemaakt. Een dergelijke situatie
is bekend uit het Allonby-arrest. Dan komt de vraag op of via het gelijkebehande-
lingsrecht alsnog gelijke rechten kunnen worden geclaimd. In Allonby oordeelt het
Hof dat in de driehoekscontructie in casu geen single source van discriminatie is aan te
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wijzen. Nu volgens het Hof niet één van de betrokken partijen de enige bron van het
onderscheid is, kan alleen onder andere omstandigheden dan die in Allonby speelden,
een single source voor discriminatie worden aangenomen.

De Arbeidstijdenwet is op alle arbeid onder gezag van toepassing. Daarmee zijn ook
schijnzelfstandigen net zoals werknemers beschermd. Ook op dit punt realiseert de
wet gelijke bescherming voor werkenden met een onduidelijke juridische status.
De verhouding tussen de toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet op deze arbeid en
de zorgplicht ten aanzien van de arbeidstijden op grond van art. 7:658 lid 4 BW voor
de ‘werkgever’ die in het kader van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten is
onduidelijk. Ook het ruime werknemersbegrip in het BBA en uit de gelijkebehande-
lingsopzegverboden, dat sinds jaar en dag bestaat, is door het toegenomen gebruik
van overeenkomst van opdracht in nieuw daglicht komen te staan. Het BBA en de
gelijkebehandelingsopzegverboden beschermen voorts niet alleen de werknemer,
maar ook schijnzelfstandigen en (bepaalde) ‘echte’ zelfstandigen. De criteria hiervoor
verschillen ook hier echter van elkaar, hetgeen de rechtszekerheid en dus bescher-
ming niet ten goede komt. Vanuit de optiek van rechtszekerheid is het aan te bevelen
dat de wetgever de begrippen stroomlijnt.

11.4.2.2 Verlaagde bescherming: uitsluiting van flexibele werknemers in de cao

De tweede operationalisering van de ‘gelijkheidsdoelen’ van de wetgever bepaalt: ‘Het
nemen van arbeidsmarktmaatregelen gericht op verbetering van de positie van zwakkere
groepen kan leiden tot onderscheid op benoemde gronden in wetgeving, in de cao en door
de werkgever. De wetgevingsdoelen van het bevorderen van de positie van zwakke
groepen enerzijds en het tegengaan van discriminatie anderzijds zullen dan ook alleen
tegelijkertijd kunnen worden bereikt indien dat onderscheid objectief is te rechtvaardi-
gen.’ Een belangrijke en deels zorgwekkende conclusie is dat in het onderzoek
verschillende vormen van onderscheid op benoemde gronden in de Arbeidstijdenwet
en cao’s zijn geconstateerd. Het onderscheid in de wet vanwege verhoging van de
bescherming voor de zwangere en pas bevallen vrouwen en jongeren is daarbij
zonder meer gerechtvaardigd in het licht van de gelijkebehandelingswetgeving. Het
onderscheid in de cao is zorgwekkender. Dit onderscheid ziet op de verlaging van
bescherming door de uitsluiting van werknemers van de cao op de benoemde
gronden van arbeidsduur, tijdelijkheid van het contract en uitzendarbeid. Het gaat
daarbij om uitsluiting van bijvoorbeeld oproepkrachten en vakantiekrachten. Ten
slotte komt onderscheid in de cao voor daar waar het gaat om extra rechten op grond
van jongeren- of seniorenregelingen in de cao. Deze zien bijvoorbeeld op het recht
voor jongere of oudere werknemers arbeid in bepaalde diensten te mogen weigeren.
De cao maakt op bij dergelijke regelingen leeftijdsonderscheid.

Bij het idee van de wetgever dat op een lager niveau dan de wet maatwerk kan
worden gerealiseerd tussen flexibilisering van de arbeid en bescherming, is beleids-
vrijheid van de cao-partijen essentieel. De vrijheid van de cao-partijen is ook
gewaarborgd in het grondrecht op collectieve onderhandelingsvrijheid. In het kader
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van de beoordeling van het bovengenoemde onderscheid in de cao’s doet zich daarom
de vraag voor wat voorgaat: de collectieve onderhandelingsvrijheid of de gelijkebe-
handelingsnormen? Vaste lijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie is dat het
gelijkebehandelingsrecht zonder meer van toepassing is op de cao. Bij de toets op
objectieve rechtvaardiging kan de rechter wel meewegen dat het om een cao-
afspraak gaat. Het Hof van Justitie heeft in het arrest Prigge bijvoorbeeld geoordeeld
dat bij de toets op objectieve rechtvaardiging de sociale partners beleidsvrijheid
toekomt met betrekking tot de gekozen maatregelen en de noodzakelijkheid en
proportionaliteit daarvan. Het Hof heeft het arrest Royal Copenhagen bovendien
geoordeeld dat het feit dat het om een cao-afspraak gaat een van de factoren is die
kunnen worden meegewogen, als zijnde factoren die niets met discriminatie van
doen hebben. De Hoge Raad volgt die lijn in het KLM-arrest over de vervroegde
pensioenleeftijd op basis van de cao. Uit het doel van de EU-Richtlijnen voor parttime
en tijdelijk werk, die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van part time en
tijdelijke arbeid en het tegengaan van discriminatie en misbruik, en het nuttige effect
van deze Richtlijnen leid ik af dat onderscheid op grond van de arbeidsduur of
tijdelijkheid van het contract in de cao ook aan het gelijkebehandelingsrecht onder-
worpen is. De clausules in de Richtlijnen die de sociale partners ruimte geven van de
gelijkebehandelingsnorm af te wijken, moeten in dit licht restrictief worden opgevat.
Zij mogen geen afbreuk doen aan het nuttige effect van de Richtlijn. De Nederlandse
wetsbepaling art. 7:649 BW dat onderscheid op basis van de arbeidsduur of
tijdelijkheid van het contract verbiedt, is desondanks enkel gericht tot de werkgever.
Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis acht het CGB, thans CRM, art. 7:649 BW
echter gericht tot allen die bij de arbeidsvoorwaardenvorming zijn betrokken. Daar-
voor pleiten de bewoordingen van clausule 4 lid 1 waarin algemeen gesproken wordt
over ‘arbeidsvoorwaarden’, welke niet beperkt zijn tot die in relatie met de werk-
gever. Art. 7:649 BW is dus onverkort van toepassing op dit typen uitzonderingen van
bepaalde-tijders in cao’s. De bepaling zou aan duidelijkheid winnen indien de cao-
partijen ook als normadressaat zouden worden genoemd

Over het leeftijdsonderscheid in de cao in het kader van de jongeren- en senioren-
regelingen het volgende. Art. 7 WGBl is niet Richtlijnconform opgesteld. Direct
onderscheid naar leeftijd kan volgens art. 6 Richtlijn 200/78/EG namelijk alleen in
het kader van nationale wetgeving objectief worden gerechtvaardigd. Of deze eis
strikt moet worden aangehouden is naar de huidige stand van de rechtspraak van het
Hof van Justitie niet duidelijk. De Hoge Raad besteedt in het KLM-arrest geen aandacht
aan dit element uit art. 6 Richtlijn 1999/70/EG. Als het strikt moet worden geïn-
terpreteerd kan het leeftijdsonderscheid in de cao niet objectief worden gerecht-
vaardigd. Een nationaal wettelijk kader ten aanzien van de weigering van diensten
ontbreekt immers. Wanneer dit vereiste niet zo strikt geldt, kan wel aan de beoorde-
ling van de objectieve rechtvaardiging van het directe leeftijdsonderscheid worden
toegekomen.

Bij leeftijdsonderscheid in de cao past het CRM artikel 7 WGBl zo toe dat het
leeftijdsonderscheid in beginsel voor objectieve rechtvaardiging in aanmerking
komt. Artikel 7 WGBl laat immers toe dat elk leeftijdsonderscheid objectief wordt
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gerechtvaardigd. Ter beoordeling van het leeftijdsonderscheid in de cao gebruikt de
commissie soms een zogenoemde contextuele toets. Met de contextuele toets
introduceert het CRM een geheel nieuwe voorfase in de gelijkebehandelingstoetsing.
Ik zie in het Europese kader hiervoor geen aanknopingspunten. Volgens mij zouden
de elementen die het CRM in die voorfase weegt, moeten worden gewogen in het
kader van de objectieve rechtvaardiging van het onderscheid. Nu het Hof van Justitie
ruimte laat om objectieve factoren die niets van doen hebben met de grond van het
onderscheid mee te wegen, kunnen voorts wel omstandigheden zoals het draagvlak
voor de cao meewegen. De Hoge Raad neemt dit in het KLM-arrest ook als uitgangs-
punt. (Dit was eerder in Parallel Entry ook al zo, maar daar ging het niet om
onderscheid op een benoemde grond). Het argument is echter niet altijd geldig
omdat de cao soms juist gerelateerd is aan het onderscheid. Als degenen die
georganiseerd zijn, juist degenen zijn die baat hebben bij hebben bij het onderscheid,
mag het feit dat zij de meerderheid vormen geen reden zijn voor rechtvaardiging van
het gemaakte onderscheid op een benoemde grond.

Met betrekking tot de jongeren- en seniorenregelingen dient de zogenoemde strikte
toets op objectieve rechtvaardiging, bekend uit het Mangold-arrest, te worden toe-
gepast. De (aangetoonde) verminderde belastbaarheid van jongere en oudere werk-
nemers en het voorkomen van uitval kunnen daarbij een legitiem doel vormen. De
passendheid en noodzakelijkheid van het middel van de vrijstelling van diensten
dient te worden aangetoond door de sociale partners. Specifiek onderzoek ten
aanzien van het effect van het recht op vrijstelling van flexibele arbeidstijden of
diensten op de belasting en het ziekteverzuim van jongere en oudere werknemers is
daarom nodig om dit type onderscheid objectief gerechtvaardigd te achten.

Onderscheid naar arbeidsduur of tijdelijkheid van het contract in de cao door
uitsluiting van bepaalde typen flexibele arbeid dient in navolging van de lijn in de
rechtspraak van het HvJEU en de CGB/CRM-oordelen eveneens strikt te worden
getoetst op objectieve rechtvaardiging. Opmerkelijk is dat de reden voor de uitsluiting
in de cao tot nu toe helemaal niet door de cao-partijen is uitgelegd. Die uitleg is
inmiddels wel nodig, want het onderscheid is anders niet gerechtvaardigd te achten.
Bij de beoordeling van de objectieve rechtvaardiging van het onderscheid geldt
in ieder geval dat de cao-partijen die tijdelijke werknemers zoals vakantiekrachten
en oproepkrachten van de cao uitzonderen, zich niet op financiële redenen kunnen
beroepen, aldus het Hof van Justitie. Het feit dat de uitgezonderde werknemers
alternatieve bescherming genieten, bijvoorbeeld door toepasselijkheid van een spe-
cifieke cao voor dit type personeel, maakt het onderscheid evenmin onmiddellijk
gerechtvaardigd. Afgezien van een werkgelegenheidsargument, dat ik hierna zal
bespreken, is geen andere rechtvaardiging te bedenken voor de uitsluiting van
bepaalde flexibele werknemers in de cao. Het is dan ook van groot belang dat de
desbetreffende cao-partijen nadere verantwoording afleggen over de gemaakte
uitzonderingen.

Nu in de cao op verschillende gronden (nog) niet gerechtvaardigd onderscheid wordt
gemaakt, is het de vraag of de wetgever het dubbele doel van differentiatie in de
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bescherming en gelijkheid waarmaakt. Nu hij zo expliciet nadere normstelling voor
de arbeidsvoorwaarden, waaronder de arbeidstijden, aan de cao-partijen heeft over-
gelaten en daarbij ervan uit is gegaan dat het cao-maatwerk ook in voldoende
werknemersbescherming voorziet, moet worden vastgesteld dat deze verwachtingen
vooralsnog niet uit zijn gekomen. Het is niet aannemelijk dat vorderingen in rechte
door de betreffende werknemers hierover vaak zullen worden ingesteld. De beoogde
weg van civiele handhaving lijkt dus niet makkelijk soelaas te bieden. Langs publiek-
rechtelijke weg kan wellicht wel verbetering worden bereikt. De minister van SZW
kan bij de avv-procedure op basis van het bestaande Toetsingskader beoordelen of
sprake is van een inbreuk op het beginsel van gelijke behandeling. Wanneer de
minister dit vermoedt, zou hij bij het ontbreken van uitleg over de objectieve
rechtvaardiging van het onderscheid, moeten afzien van algemeen verbindend
verklaring van de bepalingen.

11.4.2.3 Verlaagde ontslagbescherming: toets van het werkgelegenheidsargument

Verlaagde bescherming in het geval van bijzondere groepen komt ook voor in het
ontslagrecht. Het idee bij deze verlaagde ontslagbescherming heeft de wetgever wel
geëxpliciteerd: deze zou de werkgelegenheidspositie van de betrokken groepen
moeten verbeteren. De verlaagde bescherming betekent tegelijkertijd echter onder-
scheid op een benoemde grond. Voorbeelden hiervan zijn indirect onderscheid naar
geslacht bij de uitzondering van huishoudelijk personeel en onderscheid naar leeftijd
bij de afzonderlijke ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten van werkne-
mers beneden de 27 jaar. Voorts is geconstateerd dat onderscheid in de cao wordt
gemaakt. Bij cao vindt uitsluiting van seizoenskrachten van de ketenregeling plaats.
Bij oproepkrachten geldt volgens de cao soms verlaagde bescherming: de werking
van de ketenregeling wordt voor deze groep uitgesteld. Ook hier gaat het om
onderscheid op de benoemde grond arbeidsduur of tijdelijkheid van het contract.
Denkbaar is ook dat het doel van verbetering van werkgelegenheid wordt beperkt tot
de doelgroep van (bepaalde groepen van) werklozen, maar dat ben ik in dit onderzoek
niet tegengekomen. De gelijkebehandelingswetgeving is een mechanisme om de
doelstelling, noodzaak en effectiviteit van deze maatregelen van verlaagde ontslag-
bescherming te bewaken. De gelijkebehandelingswetgeving begrenst daarmee een te
ongelijke verdeling van de bescherming tussen verschillende typen werknemers, ook
al vindt die plaats uit goede bedoelingen.

Indirect onderscheid naar geslacht dient objectief te worden gerechtvaardigd. Een
wettelijke uitzondering of verlaagde bescherming naar leeftijd dient anders dan art. 7
WGBl voorschrijft, vanwege richtlijnconforme uitleg, eveneens altijd objectief te
worden gerechtvaardigd. Datzelfde geldt ook voor het onderscheid naar arbeidsduur
of tijdelijkheid van het contract, aangenomen dat ontslagbescherming in de cao als
arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt (art. 7:649 BW).

De gelijkebehandelingstoets op verlaagde ontslagbescherming vanwege werkgele-
genheidsdoelstellingen zou mijns inziens opnieuw een strikte toets à la Mangold-
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moeten zijn. Bij de verlaagde bescherming wordt doorgaans als legitiem doel aange-
voerd de verbetering of behoud van de werkgelegenheid van een bepaalde groep.
Hoewel ook andere doelstellingen denkbaar zijn, ga ik hierna in op dit hoofdargument
voor verlaagde ontslagbescherming in de wet en cao. Soms wordt de legitieme
doelstelling van werkgelegenheid, gekoppeld aan werkgelegenheid bij een bepaald
type werkgever, zoals de particuliere werkgever van het huishoudelijk personeel.
Denkbaar is dat het legitieme doel van verbetering of behoud van dewerkgelegenheid
zou worden gekoppeld aan werkgelegenheid bij kleine werkgevers, maar dat ben ik
niet tegengekomen. Of het werkgelegenheidsargument ook als doelstelling geldt voor
de uitsluiting van de seizoenskrachten en het uitstel van de ketenregeling bij
oproepkrachten is een vraag die de cao-partijen nog niet hebben beantwoord. Lastig
aan het legitieme doel van werkgelegenheid is, dat verlaagde ontslagbescherming
niet alleen de werkgever in staat stelt operationeel flexibel te zijn, dat wil zeggen
makkelijk de arbeidsomvang in zijn onderneming aan de vraag aan te passen.
Verlaagde ontslagbescherming en de flexibiliteit die daaruit voortvloeit, is ook erop
gebaseerd dat een werkgever niet alle (administratieve) lasten en kosten hoeft te
dragen die gemoeid zouden zijn met het naleven van het ‘normale’ niveau van
ontslagbescherming.

Bij de verlaagde ontslagbescherming van de seizoens- en oproepkrachten is het
onduidelijk of de werkgever vooral operationele flexibiliteit wordt geboden of dat het
vooral erom gaat de werkgever bij seizoens- en oproepwerk van financiële lasten in
verband met ontslagbescherming te vrijwaren. Hierboven is reeds geconstateerd dat
dergelijke financiële argumenten van een overheidswerkgever door het HvJEU niet
worden geaccepteerd als rechtvaardiging voor onderscheid op benoemde gronden.
Dit is voor private werkgevers vermoedelijk niet meteen anders te beoordelen.

Vervolgens houdt de toets op objectieve rechtvaardiging de eisen van passendheid en
noodzakelijkheid van het middel in. Naar de passendheid van de maatregel van
verlaagde bescherming in het licht van de arbeidsmarktdoelstelling dient door de
wetgever vooraf en door de rechter achteraf zorgvuldiger te worden gekeken dan nu
het geval is. De ervaring leert immers dat niet alle verlaagde bescherming daadwer-
kelijk bijdraagt aan verbetering van de werkgelegenheid van de betreffende groep.
Zeker wanneer het legitieme doel van verbetering vanwerkgelegenheid zich uitstrekt
tot andere groepen dan werklozen, zoals in bovengenoemde verlaagde ontslagbe-
scherming in wet en cao het geval is, dan dient in het kader van de passendheid van
de maatregel precies te worden beoordeeld of de maatregel inderdaad geschikt is om
de werkgelegenheid te verbeteren. Bij de beoordeling van de geschiktheid van het
middel van verlaagde ontslagbescherming komt het instrument van de zogenoemde
ex ante evaluatie de wetgever wellicht van pas. Ik denk overigens dat een maatregel
die beperkt is tot de doelgroep van werklozen eerder de toets op passendheid zou
doorstaan. Wanneer de wetgever zich ten doel stelt de werkgelegenheid te verbe-
teren, en in dat kader ontslagbescherming voor een bepaalde groep verlaagt, is die
maatregel mijns inziens niet passend als daarmee andere (zwakke groepen) worden
verdrongen. Ook verdringingseffecten dienen dan dus bij de beoordeling te worden
betrokken. Hoe de beoordeling van arbeidsmarktmaatregelen die verlaging van de
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ontslagbescherming inhouden voorts precies dient te geschieden, is nog niet hele-
maal helder. Een zeer strikte toets op noodzakelijkheid oftewel evenredigheid van de
verlaagde ontslagbescherming zou de eis met zich brengen dat alleen in individuele
gevallen voor werknemers die werkloos zijn of een verhoogd werkloosheidsrisico
hebben, de ontslagbescherming mag worden verlaagd. Het Hof van Justitie refereert
in Mangold aan de individuele persoonlijke situatie, maar geeft geen heldere aanwij-
zing op dit punt. In ieder geval brengt de eis van noodzakelijkheid vervolgens nog
met zich dat alternatieven voor de verlaagde bescherming ook moeten worden
onderzocht. Verder zou in het kader van de evenredigheid kunnen worden over-
wogen of compenserende bescherming moet worden geboden. Bij het ontbreken van
bepaalde ontslagbescherming, zoals het vereiste van toestemming van het UWV voor
de opzegging van de arbeidsovereenkomst met huishoudelijk personeel, kan worden
gedacht aan een langere opzegtermijn.

Een laatste gelijkebehandelingsvraag die is onderzocht, is de kwestie van discrimi-
natie door de werkgever bij het einde van rechtswege van tijdelijke contracten en
uitzendwerk. Dit komt blijkens de CGB-oordelen regelmatig voor. Wil de wetgever
zijn doelstelling bereiken ook bij flexibele contracten tegen discriminatie te
beschermen, dan is hij afhankelijk van rechters. Deze kunnen in het geval van
discriminatoir niet-verlengen van een tijdelijk contract of discriminatoire eindigen
van een uitzendovereenkomst, een schadevergoeding toekennen. Vanuit het oogpunt
van effectieve rechtsbescherming van de gelijkebehandelingsnormen verdient het
de voorkeur wanneer altijd een forfaitaire (geschatte) vergoeding zou worden toe-
gekend, tenzij dewerknemer hogere reële schade kan aantonen. In de situaties waarin
de arbeidsovereenkomst bij goed functioneren uitgaat van verlenging, komt de werk-
nemer die verlenging alsnog toe. De weg staat immers open om het discriminatoire
besluit tot niet-verlenging te vernietigen wegens strijd met de wet (art. 3:40 BW).

11.5 Minimumbescherming

11.5.1 Vaststellen doel van de wetgever

Het tweede, meer geconcretiseerde beschermingsdoel van de wetgever is het resul-
taat van de invloed van de neoliberale gedachte dat de vrije markt zo min mogelijk
dient te worden gehinderd door overheidsoptreden. Dit neoliberale idee van een
kleine overheid is ook aanlokkelijk voor de sociaaldemocratische regeringen omdat
het perspectief biedt op bezuinigingen op arbeidsrechtelijk terrein. Minder arbeids-
wetgeving betekent bijvoorbeeld een kleinere inzet van (wetgevings-) ambtenaren.
Hetzelfde geldt voor vermindering van het preventieve toezicht en de repressieve
handhaving door de Arbeidsinspectie, thans Inspectie SZW. Nu beschermende
arbeidswetgeving volgens de neoliberale leer rigiditeit op de arbeidsmarkt betekent,
handhaaft de wetgever het uitgangspunt vanwerknemersbescherming, maar stelt hij
zijn ambities qua omvang en niveau van de bescherming bij. In plaats van een zo hoog
mogelijk beschermingsniveau, waarnaar de wetgever vanaf de Tweede Wereldoorlog
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streefde, wil de wetgever zich voortaan beperken tot het waarborgen van minimum-
bescherming. Hoe dit streven zich verhoudt tot de wens eveneens een balans tussen
flexibiliteit en zekerheid te realiseren is onduidelijk.

De koerswijziging gericht op vergroting van de mogelijkheden tot flexibele inzet van
de arbeid gebaseerd op economische en internationale concurrentiemotieven her-
bergt het risico in zich op eenwetgevingsrace ‘to the bottom’. Critici wijzen erop dat de
wetgeving vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid immer de toets aan
Europese minimumnormen en internationale grondrechten of aan rechtsbeginselen
moet kunnen doorstaan. De wetgever is het daarmee eens. Hij stelt uitdrukkelijk dat
hij beoogt ten minste het minimumniveau van bescherming zoals dat is vereist door
de internationale en Europese grondrechten, Europese minimumnormen en de
rechtsbeginselen ten aanzien van de arbeidstijd en ontslag te waarborgen. Vanwege
de ‘vage’ sociale grondrechten, EU-minimumnormen en rechtsbeginselen en tegen-
strijdigheden daartussen is het niet makkelijk te bepalen wat dit minimumniveau nu
precies inhoudt. Alleen al om die reden is het de vraag of de wetgever zijn streven ook
daadwerkelijk waarmaakt. Bovendien, nu de wetgeving ruimte laat voor afwijking
van de wet- en regelgeving bij cao, is het met name bij de open afwijkingsmogelijk-
heden in peius de vraag of de minimumbescherming in de cao is gewaarborgd. Eerder
wees ik al op de tanende macht van de vakbonden gezien hun dalende ledenaan-
tallen. De wetgever maakt intussen ook graag gebruik van vage normen of procedu-
rele of beleidsverplichtingen. Deze normen betreffen namelijk eenminder indringend
overheidsingrijpen dan harde, gedetailleerde wettelijke bepalingen. Deze normen
laten naar hun aard de nadere invulling aan de cao-partijen, de werkgever en
uiteindelijk ook de rechter. Is bij dit type norm minimumbescherming in de cao of
uiteindelijk via de rechter gewaarborgd? Voorts is het mogelijk dat de wet en cao
weliswaar de beoogde minimumbescherming bieden, maar werkgevers de bescher-
ming vermijden en ontduiken. De wetgever besteedt lange tijd nauwelijks aandacht
aan dit probleem. Dit terwijl hij daarmee welbekend is. Met de invoering van de Wet
flexibiliteit en zekerheid enWAADI merkt de wetgever namelijk zelf op dat hij met de
ruimere normen voor tijdelijk en uitzendwerk werkgeverspraktijken legaliseert
waarmee eerder wettelijke grenzen werden overschreden. Daarbij komt nog dat de
wetgever veel waarde hecht aan de privaatrechtelijke weg van repressieve hand-
having. Sinds de invoering van de Arbeidstijdenwet in 1996 heeft de Inspectie geen
preventieve vergunningverlenende rol meer. De afschaffing van de vergunnings-
procedures geschiedt vanuit het oogpunt de administratieve lasten voor de werk-
gever te beperken, maar ook uit het oogpunt daarop overheidskosten te besparen. Bij
de alternatieve wijze van handhaving merkt de wetgever op dat de cao-partijen zelf
verantwoordelijk zijn de cao-normen te handhaven. Private handhaving geschiedt via
de weg van de rechter. De vraag is dus ook: zijn rechters geëquipeerd door de
wetgever om geschillen over vermijding en ontduiking van de wettelijke en cao-
(minimum-) normen te beslechten?

Het tweede doel van de wetgever is het bieden van minimumbescherming. De
operationalisering van deze doelstelling houdt gezien bovenstaande in: ‘Minimum-
normen voor de arbeid bestaan uit een samenspel van grondrechten, EU-minimumnor-
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men en algemene rechtsbeginselen. Alleen wanneer de wetgeving en cao’s hieraan
voldoen en deze door de rechter kunnen worden gehandhaafd, zal de wetgever voldoen
aan zijn doelstelling minimumbescherming bij de arbeidstijden en het ontslag te bieden.’

11.5.2 Opmerking vooraf over de beoordeling van de realisatie van de wettelijke
doelen

Uit het onderzoek blijkt, ondanks hoge verwachtingen van sommige arbeidsrechte-
lijke auteurs ten aanzien bijvoorbeeld van de rol van grondrechten en EU-normen als
ondergrens van aanpassing van de wetgeving, dat niet eenvoudig is vast te stellen
waaruit die minimumbescherming bestaat. Kritiek van anderen luidt dat met name
de werking van de grondrechten als ondergrens van flexibilisering niet zonder
complicaties is vanwege de vaagheid van de normen, de beperkte doorwerking en
de onduidelijke samenhang tussen de verschillende grondrechtelijke verdragen en
EU-minimumnormen. Dit beeld is in het onderhavige onderzoek bevestigd. Er is
geen uniform, sluitend en voldoende concreet kader van hogere internationale en
Europeesrechtelijke bepalingen voorhanden dat deminimumnormen stelt. Dat maakt
het lastig om over alle onderdelen van de arbeidstijden- en ontslagwetgeving een
oordeel te vellen over de vraag of de wetgever erin is geslaagd recht te doen aan
zijn doelstelling minimumbescherming te realiseren. Niettemin zijn de hogere
normen door organen van de verdragsinstanties, zoals het Comité van Experts bij
het ESH, en het Hof van Justitie over de Arbeidstijdenrichtlijn, nader uitgelegd. Deze
uitleg maakt het mogelijk toch een oordeel te vellen over de realisatie van de
doelstellingen van de wetgever.

11.5.3 Progressieve realisatie en non-regressie

Een eerste vraag die opkomt is of de grondrechten op redelijke arbeidstijd en
bescherming tegen onredelijk ontslag en/ of de relevante EU-normen überhaupt
toestaan dat de wetgever de bescherming vermindert of aanpast met het oog op
flexibiliteit. Het idee van progressieve realisatie van grondrechten en de non-regres-
sieclausules in de EU Richtlijnen zouden hieraan mogelijk in de weg kunnen staan.
Toch blijkt dat niet het geval. De vage inhoud van de sociale grondrechten, de
beleidsvrijheid die de wetgever daarbij is gegund en de expliciete ruimte voor
economische overwegingen volgens de tekst, uitleg en nieuwere wijzigingen van de
grondrechtelijke bepalingen maken dat een wettelijk streven naar vergroting van de
mogelijkheden tot flexibele inzet van de arbeid mogelijk is. De positieve verplich-
tingen die de sociale grondrechten op redelijke arbeidstijd en bescherming tegen
onredelijk ontslag met zich brengen, betekenen materieel gezien enkel dat van
volledige deregulering van het betreffende onderwerp geen sprake kan zijn. De
‘kern’ van de bepalingen moet altijd zijn gewaarborgd. Non-regressieclausules hin-
deren de wetgever evenmin. Zij zien volgens het Hof van Justitie namelijk op
wetgeving waarmee implementatie is beoogd, maar niet op wijziging van wetgeving
waarvoor de Lidstaat eigenstandige doelen heeft. Die zelfstandige doelen heeft de
Nederlandse wetgever telkens gehad.
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11.5.4 Uitzonderingen van arbeidstijdenbescherming en vangnet EU bescherming

De Arbeidstijdenwet- en regelgeving laat demeeste ruimte voor flexibele inzet van de
arbeid voor de groepen werknemers die zijn uitgezonderd van de werkingssfeer van
die wet- en regelgeving. De EU-Richtlijn bepaalt in dit geval dat toch altijd op de
beginselen van veiligheid en gezondheid acht moet worden geslagen. Nu het hier niet
lijkt te gaan om een specifieke implementatieverplichting, kan dit voorschrift ook via
rechtspraak worden nagekomen. In Nederland kan de rechter via de art. 7:658 BW of
7:611 BW deze bescherming bieden. Daarbij dient hij de nadere inhoud van deze
beginselen van veiligheid en gezondheid in te vullen. De rechter kan gebruik maken
van de interpretatietechnieken die het Hof van Justitie hanteert bij het vaststellen
van algemene beginselen van EU-recht. Met name uit de teksten van Richtlijn 2003/
88/EG, de Arbeidsomstandighedenrichtlijn zijn enkele algemene beginselen voor
veiligheid en gezondheid af te leiden. Art. 2 ESH en de uitleg daarvan kan mijns
inziens ook worden betrokken bij de interpretatie van het begrip algemene begin-
selen voor veiligheid en gezondheid. De vraag of dit type algemeen beginsel van
veiligheid en gezondheid, net als de algemene beginselen van EU-recht rechtstreekse
werking toekomt, is in de jurisprudentie nog niet beantwoord. Met de algemene
beginselen van veiligheid en gezondheid wordt het idee van een ‘harde kern’ van
arbeidstijdenbescherming uitgedrukt. Dat idee is reeds bekend uit de mensenrech-
tendoctrine. Hoe dit zich precies verhoudt tot het gegeven dat bij de inhoud van het
grondrecht op redelijke arbeidstijd van art. 2 ESH of de IAO-Conventies voor de
arbeidstijd mede afhangt van de sociaal-economische ontwikkeling in een bepaald
land is onduidelijk. In de literatuur is door Mantouvalou wel bepleit dat ook sociale
grondrechten een dergelijke harde kern bevatten. Hoe juridisch interessant ook,
vermoedelijk voldoet de Nederlandse wetgever op dit onderdeel hoe dan ook wel
aan zijn doelstelling mimimumbescherming te realiseren. Vanuit het oogpunt van
correcte implementatie en naleving van de EU-wetgeving zou de Arbeidstijdenwet
voorts wel dienen te worden aangevuld met een bepaling die bij afwijkingen van de
wettelijke hoofdbepalingen werknemers recht geeft op nader bepaalde equivalente
rust of, wanneer dit in uitzonderlijke gevallen vanwege objectieve redenen niet
mogelijk is, op bepaalde passende bescherming.

11.5.5 Wettelijke problemen: nachtarbeid, gevaarlijke arbeid en jeugdigen

De verlenging van de maximumduur van de werkweek biedt werkgever ook flexibi-
liteit. De verlenging ligt binnen de EU-grenzen. De verlenging van de werkweek is tot
nu toe niet ter discussie gesteld in het kader van de verplichting in het ESH zo
mogelijk te streven naar verkorting van de werkweek. Dat is opmerkelijk nu uit
evaluaties is gebleken dat veel bedrijven deze verlenging niet gebruiken. De vraag is
dus of de wetgever de algemene verlenging van de werkweek in het licht van art. 32
ESH goed heeft gemotiveerd. De mogelijkheid bij collectieve regeling de werkweek
tijdelijk te verlengen in het geval van onvoorziene omstandigheden of de aard van de
arbeid is in het licht van art. 2 ESH duidelijker te bevragen. Er is geen bovengrens in
de wet opgenomen en de periode van 16 weken is lang. De onbegrensde individuele
verlenging van de werkweek die de Europese Richtlijn via de opt out van artikel 23
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toestaat, is vermoedelijk niet in overeenstemming met het grondrecht op redelijke
arbeidstijd uit bijvoorbeeld het ESH. Nederland past de opt out echter zeer beperkt
toe: enkel met instemming van cao-partijen én de individuelewerknemer in het geval
van aanwezigheidsdiensten. Nu een deel van de aanwezigheidsdiensten bovendien
slapend wordt doorgebracht, welke tijd volgens bijvoorbeeld het ESH niet onverkort
als arbeidstijd geldt, brengt de Nederlandse wetgever hiermee de realisatie van zijn
beschermingsdoelen niet in gevaar.

De Nederlandse Arbeidstijdenwetgeving is voorts met name op het punt van de
nachtarbeid verruimd. Dit is vanuit beschermingsoogpunt opmerkelijk: juist van
nachtarbeid is bekend dat dit gezondheidsrisico’s kan meebrengen. De Nederlandse
maximale lengte van de nachtdienst is zelfs zo ver verruimd dat deze kwestieus is het
licht van de vereiste implementatie van art. 8 Richtlijn 2003/88/EG. De regels voor
nachtarbeid door kinderen zijn voorts door de IAO bekritiseerd, maar Nederland is
niet overgegaan tot aanpassing van de normen. Een bijzondere Nederlandse bepaling
over de lengte van de nachtarbeid bij gevaarlijke of fysiek of geestelijk zware arbeid
ontbreekt. Ook dit is een lacune in de implementatie van art. 8 Richtlijn 2003/88/EG.
In het kader van het ESH is ook de algemene Nederlandse verlenging van demaximale
werkweek in de opvolgende versies van de Arbeidstijdenwet problematisch, even-
eens wanneer het gaat om gevaarlijke arbeid. Voor die arbeid dient, als het gevaar niet
kan worden voorkomen, juist beperking van de werkweek te worden nagestreefd. De
rechter kan deze gebreken niet repareren. De wetgever slaagt op dit punt er dus niet
in minimumbescherming te realiseren.

11.5.6 Tekortschietende private handhavingsmogelijkheden

Handhaving van de normen voor de arbeidstijd is nodig omdat uit een recente
wetsevaluatie blijkt dat de naleving van de wet-en regelgeving nog immer te wensen
overlaat. Problement met de naleving van de wet- en regelgeving bestaan bij pieken
in het werk, bij de nachtarbeid en in het geval van jongerenarbeid. Dit geldt mogelijk
ook voor het zogenoemde Het Nieuwe Werken, dat ongezien kan leiden tot meer
overwerk dan wettelijk is toegestaan. Nu de handhaving grotendeels langs private
weg dient te geschieden, is voor de handhaving een rol weggelegd voor de collectieve
werknemersvertegenwoordiging. De OR blijkt echter niet zo actief hierin en beschikt
ook niet over mogelijkheden handhaving van de Arbeidstijdenwet (rechtstreeks) af
te dwingen. De vakbonden kunnen arbeidstijden uit de cao wel handhaven, maar
zullen in ondernemingen waar geen cao bestaat en de vakbond weinig leden heeft,
geen moeite doen. Over de weg van private handhaving die leidt naar de rechter gaan
slechts weinigen.

11.5.7 Ontslag: kwaliteitscriteria bij opzegging en ontbinding

Voor de minimumbescherming bij ontslag zijn eveneens verschillende internationale
en Europese beschermingsmechanismen van belang. Hier is evenmin sprake van een
coherent kader van hoger recht dat minimumnormen geeft. Van belang zijn de
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grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag, de EU anti-misbruikbepalin-
gen voor opeenvolgende tijdelijke contracten, gelijkebehandelingswetgeving en
beginselen als het nuttig effect van een regeling. De grondrechten op bescherming
tegen onredelijk ontslag zoals uit art. 24 ESH hebben een beperkte normatieve
werking. Er bestaat weinig uitleg over het grondrecht in relatie tot versoepeling
van het ontslagrecht, waardoor de Nederlandse wetgeving geen grondrechtelijke
problemen oplevert. Dit geldt ook voor het niet-geratificeerde IAO-Conventie nr. 158
en de daarin opgenomen bepalingen voor bescherming tegen onredelijk ontslag.
Bovendien gelden net als bij de arbeidstijden ten aanzien van de algemene beginselen
van veiligheid en gezondheid, ook bij de versoepeling van het ontslagrecht beginselen
van ontslagrecht als ongeschreven minimumbescherming. Deze beginselen zijn
onder meer de zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur of behoor-
lijk of goed werkgeverschap zoals kenbaarheid en zorgvuldigheid.

Bovenstaande beginselen die het goed werkgeverschap inkleuren, zullen van belang
zijn bij eventuele toekomstige decentrale ontslagcriteria bij bedrijfseconomisch
ontslag. Individueel gerichte ontslagcriteria zoals het bekende onmisbaarheidscrite-
rium uit het ontslagbesluit of het criterium van onvervangbaarheid bij detachering in
de UWV-beleidsregels zijn vanuit de werkgeversbehoefte begrijpelijk. De beoordeling
van onmisbaarheid of onvervangbaarheid, of enig ander criterium gericht op kwaliteit
is onvermijdelijk in meer of mindere mate subjectief. De toepassing van dergelijke
criteria zal daarom in het licht van de algemene beginselen van goed bestuur en
behoorlijk werkgeverschap eerder problemen opleveren dan meer objectief vast te
stellen criteria, zoals deze nu in het Ontslagbesluit en de beleidsregels het uitgangs-
punt zijn.

11.5.8 Opzegging bij payrolling

Het is bekend dat werkgevers proberen onder meer de ontslagbescherming te
vermijden, bijvoorbeeld door het gebruik van de payrollconstructie. Ook hier doet
zich de vraag voor of deze vorm van flexibiliteit voortkomt uit operationele behoef-
ten, welke de wetgever ten tijde van de Wet flexibiliteit en zekerheid op het oog had,
of op herverdeling van bepaalde financiële werkgeversrisico’s, zoals ontslagkosten.
De bescherming tegen onredelijkheid van het bedrijfseconomische ontslag bij opzeg-
ging via de procedure van toestemming van het UWV is de facto verdwenen. Het UWV
verengt die toets tot een beoordeling van de bedrijfseconomische reden van het
payrollbedrijf. De uitkomst daarvan zal gezien de gekozen driehoeksconstructie naar
verwachting bijna altijd positief uitvallen. Mijns inziens is deze beleidspraktijk te
kwalificeren als een beperking op het grondrecht op bescherming tegen onredelijk
ontslag. Deze is vanwege de uitsluitende reden de administratieve lasten en kosten
van het ontslagrecht te willen vermijden, niet te rechtvaardigen. Het gebrek kan in de
kennelijkonredelijkheidsprocedure worden gerepareerd. De rechter kan met gebruik-
making van redeneringen als ‘piercing the veil’ en toerekening van feiten en omstan-
digheden, de reden van het ontslag van de inlener bij de beoordeling van de
kennelijke onredelijkheid betrekken. Alle omstandigheden van het geval moeten
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immers worden meegewogen. Zolang echter de meerderheid van rechters hun koers
ten aanzien van de kennelijke onredelijkheidsbeoordeling in het geval van ontslag bij
payrolling niet wijzigen, acht ik het toelaten door de Nederlandse wetgever van de
vermijding van het ontslagrecht via de payrollconstructie in strijd met de verplichting
de minimale bescherming van het grondrecht tegen onredelijk ontslag te waar-
borgen. Hierover zou via de collectieve klachtenprocedure in het kader van art. 24
ESH kunnenworden geklaagd. Om de rechters op het goede spoor te zetten zouden de
UWV beleidsregels op dit punt alvast kunnen worden aangepast.

11.5.9 Misbruik van tijdelijke contracten

Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd is het grondrecht op bescher-
ming tegen onredelijk ontslag niet van toepassing. Zij worden wel beschermd door
het Europese anti-misbruikcriterium voor opeenvolgende tijdelijke contracten uit
Richtlijn 1999/70/EG. De Nederlandse ketenregeling geeft een open mogelijkheid om
van de ketenregeling af tewijken. Hierdoor kan het voorkomen dat geen bescherming
meer bestaat tegen misbruik. Om minimumbescherming te waarborgen zou de
afwijkingsmogelijkheid in de cao wettelijk moeten worden begrensd. De Europese
Richtlijn geldt niet voor uitzendovereenkomsten. Dat maakt het onduidelijk
welke minimumbescherming heeft te gelden bij opvolging van uitzend- en tijdelijke
contracten. Wenselijk was het geweest als de Richtlijn normen had gegeven voor die
opeenvolging.

Voorts komt het voor dat werkgevers de ketenregeling vermijden of ontduiken.
Rechters beoordelen deze praktijk, waarvoor de ketenregeling zelf geen oplossing
biedt, doorgaans aan de hand van het Nederlandse misbruik van recht. De rechtspraak
toetst heel verschillend of sprake is van misbruik. Om coherentere minimumbescher-
ming te bieden zou de rechtspraakmeer op een lijnmoeten komen. Richtlijnconforme
interpretatie van het Nederlandse beginsel aan de hand van de Europese anti-
misbruikjurisprudentie is daarbij het uitgangspunt. Wanneer geen sprake is van
onoirbare feiten of een stelsel van samenhangende afspraken gericht op wetsontdui-
king, zal de rechter enkel aan de hand van de duur van de periode waarin tijdelijke
contracten werden gesloten, moeten komen tot een conclusie over strijdigheid met
(het doel van) de ketenregeling of het goed werkgeverschap. Ik meen dat bij de
invulling van de Nederlandse misbruiktoets de Europese anti-misbruiktoets bruik-
baar is (art. 5 Richtlijn 1999/70/EG). Het Kücük-arrest geeft enige richtlijnen, maar laat
aan de nationale rechter ook veel ruimte om dit type ‘hard cases’ te beoordelen. Dat
komt omdat het Hof van Justitie enkel eist dat een reden bestaat voor het gebruik van
tijdelijke contracten, maar vergeet aan de kaak te stellen of gezien de nadelen voor de
werknemers van dit type contract, de reden van de werkgever (nog) goed genoeg is.
Hoewel het Hof van Justitie dit laatste criterium niet noemt, sluit Richtlijn 1999/70/EG
niet uit dat dit alsnog geschiedt. De Nederlandse rechter heeft alle ruimte om zich
deze vraag wel te stellen. Het lastigste punt is natuurlijk vast te stellen wanneer
-analoog aan het Kücük-arrest- precies ‘structureel’ met tijdelijk werk in een perma-
nente behoefte wordt voorzien. En dus van misbruik sprake is. De werkgever zal
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ontkennen dat hij een dergelijke permanente behoefte heeft. Hij zal conform de eisen
van het Hof van Justitie stellen een werkelijke behoefte te hebben aan tijdelijke
contracten, gerelateerd aan de precieze en concrete omstandigheden. Stelt de rechter
de vraag of de reden van de werkgever om (nog steeds) van tijdelijke contracten
gebruik te maken goed genoeg is, in verhouding tot de belangen van de werknemer,
dan komt de kwestie wellicht anders te liggen. Ten aanzien van het punt van de
noodzakelijkheid van de tijdelijke contracten, laat het bewijsrecht toe dat de rechter
de bewijslast dat géén sprake is van misbruik verschuift naar de werkgever. Die dient
dan te bewijzen dat de opeenvolgende tijdelijke contracten noodzakelijk zijn en het
alternatief van een vast contract geen reële optie was voor de werkgever. Daarbij
dienen mijns inziens financiële argumenten die temaken hebbenmet het voorkomen
van bijvoorbeeld ontslagkosten in de toekomst, of het voorkomen van het risico op
loondoorbetaling bij ziekte, weinig gewicht in de schaal te leggen. De meest ver-
strekkende sanctie in geval van misbruik is vervolgens de arbeidsrechtelijke sanctie
van omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd.

De bescherming van werknemers met flexibele contracten tegen onredelijke cao-
bepalingen over hun ontslagbescherming, is in rechte ook via het cao-recht en
contractenrecht te realiseren. In de eerste plaats is het mogelijk dat de rechter cao-
bepalingen die (te) veel flexibiliteit bieden op redelijkheid toetst. Hiervoor geldt
art. 6:248 lid 2 BW: alleenwanneer de cao-bepaling naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is, is deze bepaling niet van toepassing. Alleen bij
wijziging van art. 7:613 BW zou mijns inziens die bepaling kunnen worden gebruikt
als toets op incorporatie van een onwelgevallige gewijzigde cao-bepaling. Ik zou daar
vanuit beschermingsperspectief en het probleem van de lage representativiteit van
vakbonden wel voor voelen.

Door het probleem van misbruik van tijdelijke contracten langs bovenstaande wegen
te bestrijden, kunnen rechters waarborgen dat de wetgever zijn doelstelling ten
minste minimumbescherming te bieden bij tijdelijke contracten ook daadwerkelijk
bereikt. Voorts zou de minister er van moeten kunnen afzien cao-bepalingen die in
strijd zijn met het internationale en Europese recht ter bescherming van de werk-
nemer algemeen verbindend te verklaren. Het Toetsingskader avv zou moeten
worden aangevuld zodat indien strijd met het hogere recht bestaat, van avv wordt
afgezien. Op die manier zou de doelstelling minimumbescherming te bieden beter
kunnen worden gewaarborgd.

11.5.10 De eeuwige uitzendkracht

Voorts is het probleem gesignaleerd dat uitzendkrachten de facto structureel hele-
maal geen ontslagbescherming genieten omdat het uitzendbeding van toepassing is
en hun contract afloopt voordat zij een volgende fase in de cao bereiken. De wetgever
is zowel met het oog op het nuttig effect van de Wet flexibiliteit en zekerheid in het
licht van het doel van die wet, welke tot stand is gebracht mede vanwege het ‘mooie’
uitzendfasesysteem, gehouden het probleem van de ‘eeuwige uitzendkracht’ te
bestrijden. Ik acht de branche hier ook verantwoordelijk voor. Een verbetering in
de situatie kan wellicht alleen via het overleg met de sociale partners in de branche
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worden gevonden. Wanneer de dialoog met de sociale partners hierover wordt
aangegaan, zou wellicht kunnen worden gestreefd naar het opnemen van volume-
afspraken in de cao ten aanzien van percentages uitzendkrachten in de verschillende
fasen.

11.6 Combinatiebescherming en werkbescherming

11.6.1 Vaststellen doel van de wetgever

Volgens de neoliberale economische gedachten werkt een optimale arbeidsmarkt zo
dat de contractspartijen telkens die transacties kunnen sluiten die voor beiden het
efficiëntst zijn. Onder meer door differentiatie in contractsvormen kunnen beide
partijen de juiste transacties op de arbeidsmarkt sluiten. Uit het beleid voorafgaande
aan de wijziging van de Arbeidstijden- en ontslagwetgeving blijkt dit te zijn vertaald
door het streven naar zogenoemde win-wincombinaties tussen flexibiliteit voor de
werkgever en de werknemersbelangen. Theoretisch gezien staat deze benadering
bekend als een ‘flexicurity’- of ‘capabilities’-benadering.

De wetgever wijst op parttimewerk dat zo’n win-wincombinatie kan vormen die de
werkgever flexibiliteit qua aantal arbeidsuren biedt en tevens aansluit bij de wensen
van werknemers die arbeid en zorg willen combineren. De wetgever stelt bij de
Arbeidstijdenwetgeving zich in dit kader uitdrukkelijk ten doel de combinatie te
bevorderen van werk en zorg alsmede andere verantwoordelijkheden buiten
de arbeid. In dit onderzoek is dit ‘combinatiebescherming’ genoemd, elders is wel de
term combinatiezekerheid te lezen. Critici merken op dat de wetgever en de sociale
partners doen voorkomen of deze win-wincombinaties vanzelf tot stand zullen
komen. In werkelijkheid zal lang niet altijd ervan sprake zijn dat de werknemer de
gevraagde flexibiliteit goed kan combineren met bijvoorbeeld zorgtaken. Enkel
wetgeving die flexibele inzet van de arbeid meer mogelijk maakt, lijkt dus onvol-
doende om de doelstelling van combinatiebescherming te realiseren. Aanvullende
maatregelen door de wetgever, sociale partners of de werkgever zullen nodig zijn.

Ook voorafgaande aan deWet flexibiliteit en zekerheid, WAADI en de adviezen van de
sociale partners blijkt aandacht te zijn voor het vermogen van de werknemer na het
einde van de (flexibele) arbeidsovereenkomst op de arbeidsmarkt een nieuwe trans-
actie te sluiten. Vergroting van de flexibiliteit betekent voorts dat een werknemer
vaker kan worden geconfronteerd met het einde van een dienstverband en op zoek
moet naar ander werk. Met andere woorden: kan worden bevorderd dat de werk-
nemer makkelijk van de ene baan in de andere overstapt? Het is niet vanzelfsprekend
dat de werknemer hiertoe goed in staat is. Juridische obstakels als een concurrentie-
beding, maar ook tekortschietende kwalificaties en een gebrek aan scholing, kortom
onvoldoende ‘employability’, kunnen hem daarbij hinderen. Opmerkelijk is het dan
ook dat een ‘transitie’-beschermingsdoelstelling noch in de wetgevingsdoelen bij de
Wet flexibiliteit en zekerheid, noch bij de WAADI is terug te zien. Evenmin laat de
wetgever dit onderwerp over aan de cao-partijen. Een verklaring hiervoor is wellicht
te vinden in het feit dat kritiek bestaat op deze benadering. Aanvullende maatregelen
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gericht op het vermogen van de werknemer goede transities te kunnen maken op de
arbeidsmarkt zullen de werknemer mogelijk weinig opleveren. In ieder geval ont-
lenen de werknemers geen subjectief recht op werk eraan. Na ontslag kan de
wetgever een nieuwe baan immers niet garanderen. De employabilitymaatregelen
zullen wel ten koste gaan van ‘harde’ ontslagbescherming. Het is denkbaar dat de
wetgever zich aan deze heikele kwestie in 1999 en tot op heden niet heeft willen
branden. Toch blijkt uit de beleidsaandacht, de adviezen van de sociale partners,
adviezen zoals dat van de Commissie Bakker en het sociaal akkoord 2013 dat het
onderwerp nog steeds actueel is. Vanwege de verwevenheid van het onderwerp van
verandering van het ontslagrecht en het vermogen van de werknemer nieuw werk te
verwerven, is dit onderwerp toch in het onderzoek betrokken.

De operationalisering ten aanzien van het verwezenlijken van deze laatste doelstel-
ling is dan ook de volgende: ‘Het doel van bevordering van een win-winsituatie tussen
flexibiliteit en de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken en de ontplooiing op de
arbeidsmarkt zal zonder aanvullende werknemersrechten door de wetgever of in de cao
niet worden gerealiseerd.’

11.6.2 Combinatie- en werkbescherming

Derde en laatste doel vanwerknemersbescherming is volgens de Arbeidstijdenwet de
bevordering van de combinatie vanwerk en privé. Ten aanzien van het ontslagrecht is
in het beleid wel het belang van employability oftewel werkzekerheid van de werk-
nemer in het beleid en de adviezen van de sociale partners erkend, maar heeft de
wetgever hier géén wettelijke doelstelling van gemaakt. Voor beide onderwerpen
geldt dat de wetgever zelf dus weinig aan de bevordering van win-wincombinaties
heeft gedaan, maar problemen hierbij vooral aan de cao-partijen en de rechters heeft
overgelaten.

Zo bevat de Arbeidstijdenwet nauwelijks bepalingen die een goede combinatie van
arbeidstijdenflexibiliteit en het privéleven bevorderen. De werknemer beschikt wel-
iswaar over wettelijk gewaarborgde keuzevrijheid met betrekking tot de arbeidsduur
per week op grond van de Waa en de Wazo, maar deze rechten bieden geen
bescherming bij flexibilisering van de arbeidstijd door de werkgever. Conflicten
hierover worden beslagen door het leerstuk van eenzijdigewijziging. De bescherming
van de werknemer door middel van een redelijkheidstoets bij eenzijdige wijziging
door de rechter optimaliseert niet zozeer win-wincombinaties, maar voorkomt vee-
leer dat werknemers met (zeer) bijzondere zorg-, onderwijs of gezondheidsbelangen
de verliezers worden van de wijzigingen van de werkgever. Wel kent de Arbeids-
tijdenwet enige extra bescherming in de vorm van contractsvrijheid aan de werk-
nemer toe wanneer het gaat om nachtarbeid, zondagsarbeid en verlengde werkweek
bij aanwezigheidsdiensten. Het gaat hierbij om het recht op dagarbeid in plaats van
nachtarbeid in geval van zwangerschap en gezondheidsproblemen, en op de vereisten
van individuele instemming bij de opt out van de maximale arbeidsduur per week
en de zondagsarbeid. De vraag is echter hoe de rechter deze ‘instemmingsrechten’
uitlegt. Het HvJEU erkent bijvoorbeeld het instemmingsvereiste bij de opt out
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zonder meer en oordeelt dat de werkgever niet-instemmen niet mag sanctioneren.
Nederlandse rechters relativeren echter vaak het belang van het instemmingsvereiste
vanuit contractueel perspectief. De instemmingsrechten leveren dan dus geen veto-
recht op. Dit verschil in uitleg van instemmingseisen voor bepaalde vormen van
flexibele arbeidstijd levert rechtsonzekerheid voor de werknemer op en schrikt
mogelijk de werknemer af van zijn wettelijke rechten gebruik te maken. De vraag is
of de wetgever dit heeft beoogd. In ieder geval duidt de Nederlandse rechtspraak én
praktijk erop -contrair aan de retoriek van de wetgever- dat werknemers zich veelal
dienen te schikken in de veranderingen in de arbeidstijd die voor de organisatie
noodzakelijk zijn. Het doel van de combinatiebescherming wordt dus voor de door-
snee van werknemers die problemen heeft met de balans tussen flexibele arbeidstijd
en hun privéleven, niet gerealiseerd. De economische belangen gaan bijna altijd voor.
Een beroep op art. 8 EVRM zal dat niet anders maken.

De wetgever heeft het onderwerp van de bescherming van de werkzekerheid geheel
links laten liggen. Wat ook zij van het concept werkzekerheid, mijns inziens zouden
hindernissen met name voor tijdelijke werknemers en uitzendkrachten wel degelijk
door de wetgever moetenwordenweggenomen om zo hun kansen op nieuw en beter
werk te vergroten. Ik denk aan een verbod op het terugvorderen van de studiekosten
wanneer de werkgever een tijdelijk contract niet heeft willen verlengen, het recht op
informatie over vacatures bij de inlener van de uitzendkracht en een partieel verbod
op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten en uitzendwerk.

11.7 Aanbevelingen en slotbeschouwing

Bovenstaande conclusies laten zien dat de wetgever gezien het hogere recht veel
ruimte heeft om flexibele inzet van de arbeid mogelijk te maken. Het feit dat
duidelijke samenhang en inhoudelijke integratie tussen het grondrechtelijke en
EU-systeem veelal ontbreekt, maakt dat de begrenzing van de wetgeving voor
flexibele arbeid onduidelijker en daardoor zwakker is, dan bij duidelijke samenhang
en integratie het geval zou zijn. Ik bepleit dan ook verbetering van de samenhang
tussen de verschillende bronnen voor minimumnormen en stroomlijning van de
inhoud daarvan, zodat daaruit eenduidig respect voor de fundamentele sociale
waarden spreekt. Ten aanzien van enkele onderwerpen voldoet de wetgever niet
aan de doelstellingen. Overigens is de overheid zelf ook debet aan de stijging van het
aantal flexibele contracten. Dit vanwege bijvoorbeeld de privatisering van bepaalde
sectoren met laagbetaalde arbeid, zoals de post en thuiszorg, budgetbesparingen in
gepremieerde en gesubsidieerde sectoren, al dan niet in combinatie met de verplichte
(Europese) aanbestedingsprocedures, die eveneens een aanjager van flexibele arbeid
blijken te zijn. Het zou de overheid sieren het ‘goed overheidswerkgeverschap’ op al
haar beleidsterreinen te dienen. Niet alleen arbeidswetgeving of overheidsoptreden is
echter belangrijk om flexibele arbeid te normeren. De wetgever heeft veel over-
gelaten aan de cao-partijen en de rechter. Voor de cao-partijen, met name de
vakbonden, wordt het een uitdaging een koers te vinden waarbij zowel de vaste,
kernwerknemers, als de flexibele werknemers zich vertegenwoordigd zien. Met name
de achtergestelde positie van sommige flexibele werknemers door de uitzonderingen
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in de cao dient ofwel te worden gerechtvaardigd ofwel niet meer te worden
afgesproken.

Rechters hebben pittige klussen te klaren om geschillen over flexibele arbeid
rechtvaardig te beoordelen. Daar waar de wetgever enkel procedurele verplichtingen
oplegt zoals individuele informatie of overleg of individuele instemming van de
werknemer regelt, zouden rechters vanuit beschermingsoogpunt kunnen overwegen
of ze in de rechtspraak deze verplichtingen procedureel wat zwaarder kunnen
aanzetten. Voorts kunnen rechters de toetsing aan relatief open normen als anti-
misbruik en gelijkebehandeling via een proportionaliteitstoets aanscherpen. Er is
meer ruimte voor kritische toetsing dan nu gebeurt. Ook zullen zij genuanceerde
wegenmoeten zoeken om formele constructies door te prikken, om ook na ‘triangule-
ring’ van de arbeid de wettelijke en grondrechtelijke doelen van bescherming gestalte
te geven. Daarbij kunnen ze ook de sancties op onrechtmatig handelen benutten.
Deze sancties zouden wellicht wat vaker een arbeidsrechtelijk dan een algemeen
civielrechtelijk karakter mogen dragen.

Ten slotte: té, is nooit goed, zegt mijn moeder, en zei mijn grootmoeder voor haar.
Het arbeidsrecht bevestigt die wijsheid. Er is ruimte voor wetgeving die de moge-
lijkheden tot flexibele inzet van de arbeid vergroot, maar er zijn grenzen. De hier-
boven genoemde grenzen van het gelijkebehandelingsbeginsel, de sociale
grondrechten op redelijke arbeidstijd en bescherming tegen onredelijk ontslag en
het anti-misbruikbeginsel kennen zoals gezegd een gemeenschappelijk mechanisme:
dat van een toets op proportionaliteit. Er is dus wel ruimte voor flexibiliteit, maar te
genieten met een goede reden en met mate.
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