


Arbeidsrecht, bedoeld voor juristen met 

een ruime arbeidsrechtelijke praktijker-

varing, ging september vorig jaar weer 

van start.  Voor de studenten werden 

de vakken die in collegevorm gegeven 

worden, zoals bijvoorbeeld Arbeidsover-

eenkomstenrecht, interactiever en meer 

praktijkgericht. “Belangrijk ingrediënt 

daarvoor is een uit het leven gegrepen 

casus, die vóór elk college op Nestor 

wordt gezet. Een mooie uitdaging voor 

de studenten om de theorie direct op 

concrete situaties toe te passen. Hoe 

weeg je zelf als kantonrechter af of de 

diefstal van een pen voldoende is om 

een werknemer na 21 jaar dienstverband 

op staande voet te ontslaan? Het levert 

mooie discussies op tijdens de colleges.”

Belangrijkste speerpunt op onderwijs-

gebied was voor Saskia Peters echter 

het introduceren van een masterspecia-

lisatie arbeidsrecht. De nieuwe opleiding 

gaat in het collegejaar 2015/16 van start. 

“Arbeidsrecht is al jaren een van de meest 

gevraagde specialismen in de praktijk. 

Niet zo gek dus dat ook onder Groningse 

rechtenstudenten vraag is naar deze 

specialisatie.” Studenten kunnen ook nu 

al een arbeidsrechtelijk profiel binnen de 

masterspecialisatie bedrijfsrecht kiezen, 

maar ‘arbeidsrecht’ komt dan niet op 

hun bul te staan. En dat is nu juist wat 

de studenten graag willen. “Een poten-

tiële werkgever ziet dan direct dat je een 

arbeidsrechtelijke opleiding hebt gedaan. 

Daarmee heb je toch een streepje voor, 

als je als arbeidsrechtjurist aan de slag 

wilt.” Het onderwijs in deze opleiding 

bestaat niet alleen uit hoorcolleges en 

werkgroepen (Seminaar), maar ook uit 

een masterclass. In die masterclass, geor-

ganiseerd in samenwerking met advoca-

tenkantoren en rechterlijke macht, maken 

de studenten kennis met de arbeidsrech-

telijke procespraktijk.

Waarom zou je een arbeidsrechtelijke 

masteropleiding doen? “Omdat het 

een van de mooiste rechtsgebieden is, 

arbeidsrecht momenteel volop in de 

schijnwerpers staat én omdat het prima 

beroepsperspectieven biedt.”  

Een van de mooiste rechtsgebieden: “Het 

mooie van het arbeidsrecht is dat het 

zowel beschermings- als ordeningsrecht 

is. Door die twee nogal uiteenlopende 

functies is het een zeer gevarieerd rechts-

gebied om te beoefenen.” 

Bescherming: “Een belangrijke functie 

van het arbeidsrecht is om de ‘zwakke’ 

werknemer te beschermen tegenover de 

‘sterke’ werkgever. Natuurlijk gaat die 

verhouding niet altijd op: werknemers 

met specialistische kennis (hoogopge-

leiden) of met bijzondere vaardigheden 

en talenten (bijvoorbeeld topvoetballers) 

kunnen juist een sterke positie tegenover 

de werkgever innemen. Daarnaast hebben 

bepaalde   werkgevers, in de ogen van de 

wetgever, soms juist bescherming nodig 

tegen te zware arbeidsrechtelijke verplich-

tingen. Denk aan de spreekwoordelijke 

‘bakker op de hoek’, ofwel aan hele 

kleine werkgevers met weinig reserves. 

Deze werkgevers hoeven daarom in het 

nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli van 

kracht wordt, voorlopig niet de normale 

wettelijke ontslagvergoeding te betalen 

wanneer zij een werknemer moeten 

ontslaan omdat zij er financieel slecht 

voorstaan. Deze voorbeelden zijn echter 

uitzonderingen die de regel bevestigen. 

De werknemer is in de regel nog steeds 

de zwakkere partij. Alleen al omdat hij 

vrijwel steeds voor zijn levensonderhoud 

afhankelijk is van zijn dienstbetrekking en 

dus ook van zijn werkgever. Arbeidsrecht 

is daarom nog steeds in de eerste plaats 

beschermingsrecht.” 

Ordening: “Tegelijkertijd heeft arbeids-

recht een belangrijke ordenende functie. 

Daarbij gaat het in de eerste plaats om 

de regulering van collectieve verhou-

dingen tussen werkgevers en werkne-

mers, bijvoorbeeld via cao’s en de alge-

meen verbindendverklaring (avv) daarvan. 

Via het instrument van de avv kunnen 

arbeidsvoorwaarden die tussen bepaalde 

werkgevers- en werknemersorganisaties 

in een cao zijn afgesproken, verbindend 

worden voor alle werkgevers en hun werk-

nemers in een bedrijfstak. Een bijzondere 

manier van regelgeving dus!” Denk bij 

ordening verder aan de organisatie van de 

arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid. 

“Juist het feit dat de partijen die bij de 

arbeidsovereenkomst betrokken zijn zo 

van elkaar verschillen, maakt de beoefe-

ning van het arbeidsrecht in de praktijk 

zo boeiend en afwisselend. Nu eens sta 

je werknemers bij in voor hen meestal 

zeer ingrijpende (ontslag)zaken, dan 

weer adviseer je multinationals die voor 

een complexe overname of reorganisatie 

staan. Bovendien behoren ook onderne-

mingsraden, vakbonden en werkgeversor-

ganisaties tot je clientèle.”

Tot de belangrijkste onderdelen van het 

arbeidsrecht behoren het arbeidsovereen-

komstenrecht, het collectieve arbeidsrecht 

inclusief het stakingsrecht, het medezeg-

genschapsrecht, het socialezekerheids-

recht én het internationale arbeidsrecht. 

Hieruit blijkt al dat arbeidsrecht vele 

dwarsverbanden naar andere vakgebieden 

heeft, in het bijzonder ondernemingsrecht, 

privaatrecht, bestuursrecht en insolventie-

recht. Wat dat laatste betreft wijst Peters 
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als voorbeeld op de huidige discussie 

over de ‘pre-pack’. “Daarbij wordt nog 

vóór het faillissement van de onderne-

ming door een ‘beoogd curator’ onder-

zocht of een doorstart na faillissement 

mogelijk is. Volgens sommigen leidt een 

‘geprepackte doorstart’ ertoe dat de grens 

met een ‘gewone’ overgang van onder-

neming te veel vervaagt. Arbeidsrechte-

lijk van groot belang, nu werknemers bij 

overgang van onderneming hun rechten 

behouden, terwijl zij in een doorstart-na-

faillissement-situatie nauwelijks bescher-

ming genieten. Volgens voorstanders gaat 

het om behoud van een deel van de werk-

gelegenheid, volgens tegenstanders is de 

pre-pack een goedkope manier om perso-

neel te lozen.” 

Volop in de schijnwerpers: “De media 

berichten sowieso dagelijks over onder-

werpen die met arbeidsrecht te maken 

hebben. Kan een werknemer worden 

ontslagen wanneer hij beledigende 

teksten over zijn werkgever op Facebook 

plaatst? Mogen werkgevers zich bemoeien 

met de levensstijl van hun werknemers – 

afvallen, meer bewegen, verbieden van 

gevaarlijke sporten…? Kunnen Neder-

landse transportbedrijven ontsnappen 

aan de verplichting het Nederlandse mini-

mumloon of cao-loon te betalen door 

buitenlandse chauffeurs in te huren via 

een Hongaars zusterbedrijf? Heeft staken 

nog zin of is het een achterhaald instru-

ment zoals vakbond De Unie onlangs 

beweerde? Daarnaast is arbeidsrecht ‘hot’ 

omdat er veel grote wetswijzigingen op 

stapel staan. Ik denk dat iedereen wel 

gehoord heeft van de Wet werk en zeker-

heid (Wwz) die dit jaar deels is en deels 

nog wordt ingevoerd. Een van de meest 

ingrijpende aanpassingen van de Wwz is 

de wijziging van het Nederlandse ontslag-

stelsel. Een majeure operatie. Dat stelsel 

heeft, ondanks veel kritiek daarop, meer 

dan een halve eeuw stand gehouden. 

Het nieuwe ontslagrecht zou volgens de 

wetgever eerlijker, sneller en eenvoudiger 

zijn dan het oude. Eenvoudiger wordt het 

er in ieder geval niet op, mijn inschatting 

is dat het minstens zo gecompliceerd is 

als het huidige ontslagrecht. Voor juristen 

zit daar natuurlijk ook een positieve 

kant aan: het levert hen veel werk op.²² 

Daarnaast is er bijvoorbeeld het voorstel 

voor een Wet aanpak schijnconstructies. 

Werkgevers worden steeds creatiever 

en proberen op allerlei legale en illegale 

manieren onder het werkgeverschap en de 

daaraan verbonden verplichtingen uit te 

komen. Deze wet probeert zulke ‘ontwijk-

constructies’ te bestrijden.” Andere voor-

beelden zijn de invoering van een ‘arbeids-

gehandicaptenquotum’, de Participatiewet 

en de verkorting van de WW-duur (ook 

een onderdeel van de Wwz). 

Beroepsperspectieven: arbeidsrecht is een 

van de meest gevraagde specialismen in 

de praktijk. Je kunt terecht in de advoca-

tuur en bij andere rechtshulpverleners, het 

bedrijfsleven (veel grotere ondernemingen 

hebben eigen arbeidsrechtjuristen in 

dienst), vakbonden en werkgeversorgani-

saties, bij de overheid (ministerie, UWV), 

de rechterlijke macht en de wetenschap. 

“Het mooie van arbeidsrecht als vakge-

bied is dat er ook veel werk is indien het 

economisch slecht gaat. Juist dan moet er 

worden gereorganiseerd, moeten collec-

tieve ontslagen worden begeleid, sociale 

plannen opgesteld en willen werkgevers 

hun arbeidsvoorwaardenpakket verso-

beren. Het is niet voor niets dat in de 

advocatuur al jaren veel werk is voor 

arbeidsrechtjuristen. De ervaring leert 

dat als je dit specialisme combineert met 

ondernemingsrecht, je helemaal goed 

scoort. Die combinatie is aan de RUG vrij 

eenvoudig te maken. Dat komt door de 

overlap die tussen de programma’s van 

ondernemingsrecht (nu nog bedrijfsrecht 

genaamd) en arbeidsrecht bestaat – beide 

rechtsgebieden hebben nu eenmaal veel 

raakvlakken. Als je handig kiest, hoef je 

slechts drie vakken (ofwel 24 punten) 

extra te doen, om beide ‘tracks’ op je bul 

te laten bijschrijven. Een combinatie van 

de meer gespecialiseerde arbeidsrecht-

track en de bredere privaatrecht-track is 

ook een mooie variant.” 

Voor informatie over de masteroplei-

ding arbeidsrecht kun je surfen naar 

http://www.rug.nl/masters/dutch-law/

programme. Binnenkort zal daar een eigen 

webpagina voor arbeidsrecht te vinden 

zijn. Voor meer inhoudelijke informatie 

kun je Saskia Peters mailen (zie http://

www.rug.nl/staff/s.s.m.peters/).




