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WOORD VOORAF

Suavis laborum est praeteritorum memoria 
Cicero, De finibus bonorum et malorum, II 105
(Zoet zijn de herinneringen aan voorbije inspanningen)

Lange jaren gewijd aan het schrijven van een proefschrift vliegen voorbij. Merkwaar-
dig. Of niet? 

Dat de jaren van ge(proef)schrijf zo voorbijvliegen komt waarschijnlijk doordat je
aan het eind van het jaar altijd weer minder hebt volbracht dan je je had voorgenomen
en de materie je weer tot meer onderzoek heeft gedwongen (of verleid?) dan je jezelf
had beloofd. Voor mij was het schrijven van dit boek een last en een lust tegelijk. Als
last drukte vooral het project in omvang en tijd, maar de lust – onderzoekstijd is luxe-
tijd! – deed zich elk jaar sterker voelen. Als het werk dan uiteindelijk zijn voltooiing
nadert blijkt hoe waar de woorden van Cicero zijn: hoe heerlijk is het aan de lasten van
je bezigheden terug te denken als ze voorbij zijn!

Dat de jaren waarin ik aan dit boek schreef ook zelf zoet waren heb ik te danken aan al
diegenen om mij heen die mij telkens weer stimuleerden en inspireerden of, misschien
nog belangrijker, mij van het werk trokken en afleidden. 

Eerst en vooral wil ik hier mijn ‘Doktormutter’ Irene Asscher-Vonk noemen. Zij was
er steeds voor mij als ik haar (weer eens) nodig had. Al treinend las zij al mijn stukken
altijd snel en punctueel. Haar commentaar, belangstelling, vertrouwen, betrokkenheid
bij mijn wel en wee (in finibus bonorum et malorum) waren goud waard. Met veel ple-
zier denk ik terug aan onze vele gesprekken over andere kunsten dan de rechtsgeleerd-
heid, vaak door haar opgesierd met citaten en anekdotes. Ik dank Irene voor dit alles en
nog veel meer en hoop nog lang met haar te mogen samenwerken. 

In de tweede plaats een woord van dank aan mijn vader, Ton Peters, aan wie ik tel-
kenmale, al dan niet aangespoord door Irene (‘Vraag maar aan je vader!’) om raad en
daad vroeg op taalkundig gebied en die diverse stukken kritisch heeft gelezen. Zijn
relativerende Latijnse spreuken en stimulerend medeleven met mij en mijn ‘boekje’,
maar ook de publicatie van zijn eigen boeken tijdens mijn schrijfproces (het komt ooit
af!) waren voor mij een grote steun. 

Mijn Nijmeegse (ex-)collega’s van de sectie sociaal recht – Fiorina Argante, Lucy
van den Berg, Maritha Boessenkool, Willem Bouwens, Marc Dankbaar, Raymon van
Heusden, Lia Jacobs-de Klerk, Jan Kooijman, Mies Monster, Marianne Nannings,
Kees Sparrius, Willemijn Roozendaal en Heleen Wierenga-Pool – en andere collega’s
– van wie ik in ieder geval wil noemen Leon Timmermans en de ´buren´ van bureau
automatisering – hebben ervoor gezorgd dat het werken aan de Radboud Universiteit
steeds zeer aangenaam was en is. Willem dank ik voor het fijne ‘sparren’ over allerlei
arbeidsrechtelijke vraagstukken en voor zijn deskundig commentaar op het manuscript.
Fiorina en Heleen wil ik danken voor hun werkzaamheden aan mijn literatuurlijst,
Marc voor zijn vriendschap en betrokkenheid bij mijn geschrijf. Leon dank ik voor alle
gezelligheid in de jaren waarin wij samen een kamer deelden en voor zijn vele,
gevraagde en ongevraagde, leestips en adviezen op velerlei gebied. 
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Met veel plezier denk ik terug aan mijn verblijf gedurende enige maanden aan het
Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft
(IAAEG) in Trier (destijds gelukkig nog gehuisvest in het prachtige ‘Schloss Quint’),
dat mij in staat stelde het Franse en Duitse arbeidsrecht te bestuderen. Mijn tijd in de
advocatuur in Amsterdam was wellicht niet echt bevorderlijk voor de afronding van dit
boek, maar wel leerzaam en verfrissend. De humor, het enthousiasme en de deskun-
digheid van Mark Keuss waren inspirerend en ik wil hem danken voor zijn inspannin-
gen het voor mij ‘interessant’ te maken. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Gerard van Solinge, Ans Luttmer-Kat en
Willem Bouwens voor hun bereidheid deel uit te maken van de manuscriptcommissie
en voor de door hen genomen moeite het gehele manuscript kritisch door te lezen.
Ook mijn lieve vrienden (Yolanda Barend, Fleur Fried, Erik Geurts, Sylvia Haanen,
Phaedra Lasten, Rixt Sikkes en Marco Zweers) en familieleden (Gerda & Ton, Faustina
& Ton, Gerdien & Huib en mijn oma†) mogen niet onvermeld blijven. Zij hebben met
hun belangstelling, hun enthousiasme, hun geduldig luisteren naar mijn geweeklaag of
euforie en vooral het verzorgen van de broodnodige afleiding en ontspanning een
onschatbare bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek.
Ten slotte een bijzonder woord van dank aan mijn geliefde, Erik Tober. Zijn steun bij
het afronden van het manuscript was belangrijk voor mij. Zijn stimulans, vertrouwen,
energie en liefde waren onmisbaar.

Nijmegen, september 2006
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ALGEMENE INLEIDING

1 Onderscheid naar ondernemingsomvang in het sociaal recht

Uitgangspunt van algemeenheid van het sociaal recht?1

De regeling van de arbeidsovereenkomst in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek is algemeen toepasselijk op, en heeft in beginsel een gelijke inhoud voor allen
die in dienst van een ander tegen loon arbeid verrichten, ongeacht de kwalificatie die
partijen zelf aan hun onderlinge relatie geven en ongeacht functie, opleidingsniveau en
dergelijke. Dit is althans de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest, zo blijkt
uit de memorie van toelichting bij de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 waar-
in het volgende wordt opmerkt: “de regeling van het Ontwerp [is] algemeen voor allen,
die tegen loon gedurende zekeren tijd in dienst van anderen arbeid verrichten, onver-
schillig welke namen of titels in het verkeer aan de partijen of aan de dienstbetrekking
worden gegeven.”2 Eén van de belangrijkste redenen voor de ‘algemeenheid der wette-
lijke regeling’ is, aldus de regering, dat alleen op deze wijze wordt vermeden dat de
wettelijke voorschriften het karakter dragen “van eene exceptioneele wetgeving voor
sommige groepen van personen of klassen van burgers”.3 Volgens haar belichaamt de
Wet op de arbeidsovereenkomst de gelijkstelling van allen voor de wet door algemene
regels te stellen voor allen zonder onderscheid.4 De Nederlandse wetgever heeft dus
een regeling van de arbeidsovereenkomst willen creëren die zowel naar inhoud als naar
werkingssfeer ‘algemeen’ is.5

De constatering dat aan de arbeidsrechtelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
een uitgangspunt van algemeenheid ten grondslag ligt, doet de vraag rijzen of het gehe-
le Nederlandse sociaal recht op een dergelijke grondslag berust. Heeft het sociaal recht
– dat wordt gevormd door zowel het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht – als
uitgangspunt dat alle werknemers dienen te profiteren van dezelfde rechten? Voor een
dergelijk concept van algemeenheid lijkt – met name gelet op het gelijkheidsbeginsel

1

1. Het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht vormen samen het sociaal recht, zie paragraaf
3.2.
2. Bles I 1907, p. 136 (MvT, § 7). In het VV II (zie Bles 1907, p. 154) werd gepleit voor een
ander, niet algemeen, systeem, met drie afzonderlijke regelingen: één voor arbeiders in fabrieks-
en handwerksnijverheid, één voor dienstboden en één voor alle overige in loondienst zijnde per-
sonen. De regering merkt bij monde van Minister van Justitie Raalte op, dat dienstmeisjes, boot-
werkers, onderwijzers etc. weliswaar onderscheiden gevallen zijn, “maar toch doet dit tot het hart
van de zaak niet af, eenvoudig daarom niet, omdat uit rechtskundig en legislatief oogpunt (…)
ondanks al die verscheidenheden de verschillende gevallen het algemeen karakter hebben en wij
dezelfde karaktertrekken terugvinden bij elk arbeidscontract.” Zie Bles I 1907, p. 164.
3. Bles I 1907, p. 136 (MvT, § 7). De tweede grond was dat “een verschillende regeling voor ver-
schillende soorten van arbeiders” tot grote praktische bezwaren zou leiden, met name in de afba-
kening van die verschillende soorten. Zie Bles I 1907, p. 136 (MvT, § 7). 
4. Bles I 1907, p. 136 (MvT, § 7). 
5. Zie over de ‘algemeenheid’ van het arbeidsovereenkomstenrecht ook Asscher-Vonk 1995, p.
1-2; Verhulp 2005, p. 89 en over de (on)wenselijkheid daarvan Duk 1996.



– veel te zeggen. Dit is door bijvoorbeeld Javillier voor het Franse arbeidsrecht (dat
vergelijkbaar is met het Nederlandse6) bepleit. Javillier stelt dat het Franse ‘droit du tra-
vail’ op een dergelijk concept gebaseerd is c.q. zou moeten zijn; hij spreekt over “une
conception unitaire (d’un ‘bloc’) du droit du travail. Tous les travailleurs doivent béné-
ficier des droits identiques”.7 Alvorens in te gaan op de hierboven geformuleerde vraag
met betrekking tot het Nederlands sociaal recht, plaats ik enige kanttekeningen bij de
algemeenheid van de regeling van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek.

In die regeling wordt namelijk, ondanks het uitgangspunt van algemeenheid, op ver-
schillende wijzen gedifferentieerd. In de eerste plaats biedt de ‘individuele contracts-
vrijheid’ ruimte voor differentiatie in de individuele arbeidsovereenkomsten.
Werkgever en werknemer kunnen de contractsvrijheid die de regeling van de arbeids-
overeenkomst hun laat op eigen wijze invullen. In de tweede plaats biedt de ‘collectie-
ve contractsvrijheid’ mogelijkheden tot differentiatie: de materiële rechtspositie van
werknemers kan verschillen als gevolg van het al dan niet van toepassing zijn van
CAO-bepalingen en de inhoud van die bepalingen.8 Gesteld kan worden dat genoemde
afwijkingsmogelijkheden geen afbreuk doen aan het beginsel van algemeenheid.
Daarbij is van belang dat de regeling van de arbeidsovereenkomst beoogt werknemers
een bepaald minimumniveau aan bescherming te bieden. Het beginsel van algemeen-
heid heeft op dit minimumniveau betrekking: het gaat er om dat in beginsel álle werk-
nemers een gelijke wettelijke aanspraak hebben op deze ‘basisrechten’.9 Boven dat
wettelijk gewaarborgde minimumniveau kan en mag de (materiële) rechtspositie van
werknemers verschillen, bijvoorbeeld ten gevolge van CAO’s en gunstiger bepalingen
in individuele arbeidsovereenkomsten. Voorts mag van een aantal bepalingen van boek
7 titel 10 BW ten nadele van werknemers worden afgeweken, waarbij de wet aangeeft
hoe dat mag – vaak slechts bij CAO of schriftelijke overeenkomst – en soms ook aan-
geeft in hoeverre dat mag.10 De regeling van de arbeidsovereenkomst laat de (collec-
tieve) contractspartijen dus de ruimte een aantal onderwerpen (nader) op eigen wijze
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6. Het Franse en het Nederlandse (civiele) recht behoren beide tot de Romaanse ‘rechtsfamilie’,
zie bijvoorbeeld De Boer 1992, p. 43. Het Franse civiele rechtsstelsel is niet alleen verwant aan
het Nederlandse, maar heeft daarop ook grote invloed uitgeoefend – met name op het oude, maar
tevens op het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Zie bijvoorbeeld Hartkamp 1989, p. 102 en 104 als-
mede Strikwerda & De Jong 1994, p. 21 en 24; zie voorts Ringeling 1953 (p. 11 en 18) over de
invloed van het Franse (en Duitse) arbeidsrecht op de ontwikkeling van het Nederlandse ontslag-
recht. Voor de vergelijkbaarheid van het Franse en Nederlandse arbeidsrecht verwijs ik naar
hoofdstuk 10, met name paragraaf 10.2 en 10.3.
7. Javillier 1999, no. 123.
8. Uit onderzoeksgegevens van de Arbeidsinspectie blijkt dat circa twee derde van de werkne-
mers die niet onder een CAO vallen (‘niet-CAO-ers’) in het MKB werken (waaronder in het
onderzoek wordt verstaan: bedrijven met minder dan 100 werknemers), en circa een derde in de
grotere ondernemingen (vanaf 100 werknemers). De ‘niet-CAO-ers’ zijn dus relatief oververte-
genwoordigd in het MKB. Zie Kamerstukken I 2001/02, 00033, nr. 9c, p. 5-6. 
9. Vergelijk Verhulp (2005, p. 89) die stelt dat de Wet op de arbeidsovereenkomst een uniform
sociaal minimum biedt, maar geen uniforme regeling is die nimmer afwijking toestaat. 
10. Zie bijvoorbeeld de afwijkingen die art. 7:672 BW toestaat op de wettelijke regeling van de
opzegtermijn: krachtens lid 5 mag de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn slechts
worden verkort bij CAO (terwijl verlenging bij schriftelijke overeenkomst mogelijk is).
Krachtens lid 6 mag van de door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn schriftelijk wor-
den afgeweken; daarbij is aangegeven dat de opzegtermijn voor de werknemer bij verlenging niet
langer mag zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor
de werknemer. Zie ook de leden 7 en 8. Andere voorbeelden zijn art. 7:652 (lid 6 en 7) en art.
7:670 (lid 8) BW.



in te vullen.11 Deze individuele en collectieve contractsvrijheid leidt ertoe dat (groe-
pen) werknemers een kwalitatief verschillende rechtspositie hebben, maar dit doet geen
afbreuk aan de algemeenheid van de regeling van de arbeidsovereenkomst in het
Burgerlijk Wetboek. Een derde wijze waarop wordt gedifferentieerd, te weten in de wet-
telijke regeling zelf, doet wél afbreuk aan het beginsel van algemeenheid.12 Een voor-
beeld hiervan is te vinden in de regeling van de opzegtermijn (art. 7:672 lid 2 BW),
waarin onderscheid naar de duur van de dienstbetrekking (anciënniteit) wordt gemaakt:
de minimale wettelijke opzegtermijn die een werkgever in acht moet nemen bij opzeg-
ging van de arbeidsovereenkomst wordt langer naarmate de werknemer meer dienstja-
ren heeft. 

Deze laatste differentiatiewijze komt ook in andere delen van het sociaal recht veel-
vuldig voor. Het onderscheid kan zowel de werkingssfeer als de inhoud van de regeling
betreffen en wordt veelal gemaakt met criteria die betrekking hebben op de werknemer,
namelijk de criteria duur van de dienstbetrekking (anciënniteit) en leeftijd van de werk-
nemer. Een voorbeeld van het eerste (hierboven reeds genoemde) criterium is ook te
vinden in de regeling van de ontslagvolgorde in het Ontslagbesluit13 (art. 4:2 lid 1): de
ontslagbescherming van werknemers wordt sterker naarmate zij meer dienstjaren heb-
ben; per categorie uitwisselbare functies komen per leeftijdsgroep werknemers met het
kortste dienstverband (bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen) het eerst
voor ontslag in aanmerking. Het tweede criterium (leeftijd van de werknemer) wordt
onder andere gehanteerd in de werknemersverzekeringen: werknemers van 65 jaar of
ouder worden uitgesloten van de werkingssfeer van deze regelgeving, zie bijvoorbeeld
art. 3 lid 1 WW, ZW en WAO alsmede art. 8 lid 1 WIA.14 Een tweede voorbeeld van
het leeftijdscriterium ontleen ik aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
(WMM)15: krachtens art. 7 hebben alleen werknemers in de leeftijd van 23 tot 65 jaar
aanspraak op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 jaar en ouder, maar
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11. Vergelijk de opmerkingen van Verhulp over differentiatie in het arbeidsrecht, Verhulp 2003,
p. 9-11.
12. Hierbij kan ook worden gewezen op de bijzondere regeling die voor enkele groepen werk-
nemers is gemaakt, zoals voor handelsvertegenwoordigers (art. 7:687-689 BW) en werknemers
in de zeescheepvaart (voor kapiteins in art. 341-392a WvK en voor schepelingen in art. 396-451e
WvK; op hun arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van het BW van toepassing verklaard, voor
zover daarvan niet in het WvK is afgeweken (art. 375 en 397 WvK)). Daarnaast zijn sinds 1999
(Wet flexibiliteit en zekerheid, Stb. 1998, 300) ook voor de ‘uitzendovereenkomst’ enkele bijzon-
dere bepalingen opgenomen in art. 7:690-691 BW. Deze bijzondere regelingen voor bepaalde
groepen werknemers laat ik verder buiten beschouwing.
13. Regeling van 7 december 1998, Stcrt. 1998, 238, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 6
december 2005, Stcrt. 2005, 242, p. 24.
14. Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van
werkloosheid (WW), Stb. 1986, 567, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 23 december 2004, Stb.
2004, 728; Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering (ZW), Stb. 1913,
204, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 23 december 2004, Stb. 2004, 732; Wet van 18 februari
1966, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Stb. 1967, 102, laatstelijk gewijzigd
bij Wet van 1 december 2005, Stb. 2005, 624; Wet van 10 november 2005, houdende bevordering
van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die
gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze per-
sonen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), Stb. 2005, 572 (WIA). 
15. Wet van 27 november 1968, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimum-
vakantiebijslag, Stb. 1968, 657, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311.



jonger dan 23 jaar gelden per jaar oplopende percentages van het wettelijk minimum-
loon,16 terwijl voor de loonaanspraak van personen van 65 jaar of ouder geen wettelijk
minimum geldt. 

Daarnaast wordt in sociale wetgeving, zowel naar toepassingssfeer als naar inhoud,
gedifferentieerd op basis van een criterium dat aanknoopt bij de werkgever, te weten de
omvang van de onderneming. Zo geldt de verplichting tot instelling van een onderne-
mingsraad ex art. 2 lid 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR)17 alleen voor onderne-
mingen met ten minste 50 werknemers. Een ander voorbeeld is art. 2 lid 12 Wet aan-
passing arbeidsduur (WAA)18: werknemers in dienst van een werkgever met minder
dan tien werknemers hebben geen aanspraak (tegenover hun werkgever) op het in deze
wet neergelegde recht op aanpassing van de arbeidsduur. Een derde voorbeeld is de Wet
stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet Samen), die de werkgever verplichtte
te streven naar evenredige vertegenwoordiging van personen die behoren tot de doel-
groep (bepaalde etnische minderheden) binnen zijn onderneming; de verplichtingen uit
deze wet golden alleen voor werkgevers die ten minste 35 werknemers in dienst heb-
ben.19

Het bovenstaande impliceert dat, voor zover al moet worden aangenomen dat het
Nederlands sociaal recht berust op een uitgangspunt van algemeenheid, hierop belang-
rijke uitzonderingen bestaan. In een groot deel van de sociale wetgeving wordt (in de
wettelijke regelingen zélf) gedifferentieerd; dit gebeurt zelfs in de ‘algemene’ regeling
van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste criteria waar-
mee onderscheid wordt gemaakt zijn de duur van het dienstverband, de leeftijd van de
werknemer en de omvang van de onderneming. Bij deze criteria valt op dat de eerste
twee aanknopen bij de werknemer: de wetgever kent een werknemer in het algemeen
meer rechten toe naarmate de duur van zijn dienstverband langer is en zijn leeftijd
hoger. Redenen hiervoor zijn met name de idee dat de zorgplicht van de werkgever toe-
neemt naarmate een werknemer langer in dienst is (beloning voor trouwe dienst) en
bescherming van de oudere werknemer (die meestal een slechte arbeidsmarktpositie
heeft);20 zodra een werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt verliest hij vaak deze extra
bescherming, hetgeen verband houdt met het feit dat hij dan AOW- (en pensioen)ge-
rechtigd wordt.21 Het criterium van de ondernemingsomvang knoopt aan bij de werk-
gever: óf en in hoeverre een werknemer aanspraak maakt op een bepaald sociaal recht

4

ALGEMENE INLEIDING

16. Deze percentages variëren van 30% voor 15-jarigen tot 85% voor 22-jarigen. Zie art. 2
Besluit Minimumjeugdloonregeling (Besluit van 29 juni 1983, Stb. 1983, 300; laatstelijk gewij-
zigd bij Besluit van 14 september 2001, Stb. 2001, 415).
17. Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de
werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden, Stb. 1971, 54, laatstelijk
gewijzigd bij Wet van 2 december 2004, Stb. 2004, 652.
18. Wet van 19 februari 2000, Stb. 114, houdende regels inzake het recht op aanpassing van de
arbeidsduur.
19. Aldus art. 1 lid 1 sub e Wet Samen (Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Wet bevorde-
ring evenredige arbeidsdeelname allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit
van de wet, Stb. 1998, 241). De Wet Samen is automatisch vervallen per 1 januari 2004, zie art.
17 Wet Samen jo. Besluit van 30 oktober 2001, Stb. 2001, 513. 
20. Zie bijvoorbeeld HR 28 maart 1997, JAR 1997/90 (Cemsto/El Azzouti).
21. Verondersteld wordt dat de werknemer dan niet langer behoefte heeft aan (extra) sociaal-
rechtelijke bescherming. Zie bijvoorbeeld, met betrekking tot de ontslagrechtelijke bescherming
van ‘65-plussers’, HR 1 november 2002, JAR 2002/279 (Op ’t Land-Wulffelé/Employment Service
Search). 



hangt bij dit onderscheidingscriterium uitsluitend en volledig af van de omvang van de
onderneming van de werkgever. Bovengenoemde sociale gezichtspunten spelen hierbij
geen rol. Dit laatste onderscheidingscriterium – waarmee onderscheid naar onderne-
mingsomvang wordt gemaakt – staat in mijn onderzoek centraal. De eerste twee crite-
ria laat ik verder buiten beschouwing.22

Getalscriteria 

In veel sociaalrechtelijke regelingen wordt onderscheid gemaakt naar de omvang van
de onderneming. Dit gebeurt door in de regelingen een of meer getalscriteria op te
nemen. In een getalscriterium kan de omvang van een onderneming worden uitgedrukt
in verschillende grootheden, bijvoorbeeld in het aantal werknemers dat een onderne-
ming in dienst heeft. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de totale loonsom op jaarbasis als
onderscheidingscriterium dienen. Dit is in wezen hetzelfde onderscheidingscriterium
als het eerstgenoemde, maar dan in indirecte vorm.23

Er kunnen twee soorten getalscriteria worden onderscheiden. Een getalscriterium
kan werknemers van ondernemingen met een bepaalde omvang geheel van een rege-
ling uitsluiten. Een dergelijk getalscriterium, door mij aangeduid als ‘numerus exclu-
dens’ ofwel ‘excluderend getalscriterium’, bakent de werkingssfeer van een regeling af:
de regeling geldt niet voor ondernemingen met een bepaalde – ‘kleine’ – omvang, het-
geen betekent dat werknemers in dienst van deze kleine ondernemingen geen aan-
spraak kunnen maken op de in die regeling neergelegde sociale rechten. Bevat de rege-
ling een (wat ik noem) ‘numerus modulans’ ofwel ‘modulerend getalscriterium’, dan
worden werknemers van ‘kleine’ ondernemingen niet geheel uitgesloten, maar maken
zij aanspraak op sociale rechten van een andere inhoud of (minder omvattende) om-
vang.24

Getalscriteria worden dus zowel gebruikt om de werkingssfeer van een regeling af
te bakenen als om te differentiëren naar de inhoud van bepaalde sociaalrechtelijke rech-
ten en verplichtingen. In het sociaal recht gehanteerde getalscriteria bewerkstelligen
dat kleine ondernemingen geheel of gedeeltelijk van bepaalde verplichtingen uit de
betreffende regeling worden uitgezonderd; kleine ondernemingen zijn ondernemingen
die onder de in het getalscriterium gehanteerde numerieke voorwaarde, ofwel minima-
le getalsdrempel, blijven. De hoogte van de getalsdrempel verschilt per regeling, zoals
moge blijken uit de hierboven genoemde voorbeelden (art. 2 lid 1 WOR: 50 werkne-
mers; art. 2 lid 12 WAA: 10 werknemers; art. 1 Wet Samen: 35 werknemers). Dit bete-
kent dat de grens tussen ‘grote’ en ‘kleine’ ondernemingen bij verschillende aantallen
werknemers wordt gelegd. 

Ik hanteer de volgende definitie van ‘getalscriterium’: een numerieke voorwaarde
die (direct of indirect) betrekking heeft op werknemers of een categorie van werkne-
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22. Aan deze eerste twee onderscheidingscriteria – duur van het dienstverband (anciënniteit) en
leeftijd van de werknemer – is in de literatuur in redelijke mate aandacht besteed. Als voorbeeld
wijs ik voor wat betreft anciënniteit op Heerma van Voss 1992, p. 344-357 en Dankbaar 2004, en
voor leeftijd op de dissertatie van Gerritsen over onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht
(Gerritsen 1994). 
23. Een voorbeeld van het gebruik van dit onderscheidingscriterium levert art. 29 lid 5 ZW
(1994), zoals dat was gewijzigd door de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (Stb. 1993, 750): in het
artikellid was het criterium opgenomen van “vijftien maal de gemiddelde loonsom per werkne-
mer”. 
24. Javillier (1999, no. 123) gebruikt in dit verband de termen ‘seuil d’exclusion’ respectievelijk
‘seuil de modulation’. Vergelijk ook Sachs-Durand 1985, p. 49.



mers, waarvan de toepasselijkheid of de omvang c.q. inhoud van een sociaal recht
afhangt.25 Uit deze definitie blijkt dat het onderzoek is beperkt tot die getalscriteria
waarmee onderscheid naar ondernemingsomvang (direct of indirect gemeten in het
aantal werknemers) wordt gemaakt met betrekking tot sociale rechten van werkne-
mers.26 Ik gebruik de termen ‘onderscheidingscriterium’ en ‘differentiatiecriterium’ als
synoniemen voor ‘getalscriterium’.

Gevolgen en rechtvaardiging onderscheid 

Het Nederlands sociaal recht kan niet ‘algemeen’ worden genoemd. Door de toepassing
van (onder andere) getalscriteria wordt het recht gedifferentieerd: voor verschillende
groepen werknemers geldt een ander c.q. anders vormgegeven sociaal recht. Het han-
teren van getalscriteria oefent dus invloed uit op de rechtspositie van werknemers:
afhankelijk van de omvang van de onderneming waarin zij werkzaam zijn, zijn bepaal-
de sociaalrechtelijke regels op hen niet van toepassing of hebben die regels een andere
(minder vergaande) inhoud, zodat zij daaraan geen of beperktere rechten kunnen ont-
lenen. Javillier merkt in dit verband op dat door het hanteren van getalscriteria een
groot aantal werknemers – namelijk werknemers van kleine en middelgrote onderne-
mingen – is uitgesloten van belangrijke delen van het arbeidsrecht.27 Volgens Sachs-
Durand zijn dergelijke getalscriteria ‘générateurs d’une véritable discrimination à l’en-
contre des salariés’.28

Het hanteren van getalscriteria leidt er dus toe dat (groepen) werknemers een kwa-
litatief verschillende rechtspositie hebben. Daarmee lijken getalscriteria inbreuk te
maken op het beginsel dat een ieder – in dit geval: iedere werknemer – gelijk is voor
de wet en recht heeft op gelijke bescherming door de wet.29 Dit gelijkheidsbeginsel is
algemeen aanvaard als een fundamenteel beginsel.30 Gesteld zou kunnen worden dat
het gelijkheidsbeginsel vereist dat de wet alle werknemers een gelijke sociale rechts-
positie toekent, en dat alle werknemers dus een gelijke aanspraak hebben op (funda-
mentele) sociale rechten zoals ontslagbescherming, inkomensbescherming bij ziekte
en medezeggenschap. Elke inbreuk die de wetgever op die sociaalrechtelijke gelijkheid
maakt – i.e. ongelijke behandeling – dient dan in beginsel gerechtvaardigd te worden.31

6

ALGEMENE INLEIDING

25. Gedeeltelijk ontleend aan de definitie van Sachs-Durand 1983, p. 473.
26. Er zijn ook ‘sociale getalscriteria’ die niet de rechten van werknemers tegenover hun werk-
gever beïnvloeden, maar slechts de verplichtingen van werkgevers. Als voorbeeld kan worden
gewezen op de regeling van de gedifferentieerde premie-verplichtingen van werkgevers voor de
WAO (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Stb.
1997, 175 (Wet Pemba)).
27. Javillier 1999, no. 123.
28. Sachs-Durand 1985, p. 47. 
29. Vergelijk Sachs 1983, p. 472.
30. Zie bijvoorbeeld de preambule van Protocol nr. 12 bij het EVRM (Trb. 2001, 18) en para-
graaf 14 van het ‘Explanatory Report’ bij het Protocol: “The brief Preamble refers, in the first
recital, to the principle of equality before the law and equal protection of the law. This is a fun-
damental and well-established general principle, and an essential element of the protection of
human rights, which has been recognised in constitutions of member states and in international
human rights law.” Vindplaats ‘Explanatory Report’: http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadre-
principal.htm. In dezelfde zin bijvoorbeeld Van Hoof & Jaspers 1986, p. 136.
31. Vergelijk Van Bijsterveld 2000, p. 65, met betrekking tot “de kern” van art. 1 eerste volzin
Gw: “Deze bepaling houdt in dat aan een ongelijke behandeling gerechtvaardigde keuzen en
motiveringen ten grondslag moeten liggen. (…) De bepaling verplicht de overheid tot het moti-
veren van een ongelijke behandeling”.



Dit betekent dat het niet of in beperktere mate toekennen van bepaalde fundamentele
sociale rechten aan werknemers in kleine ondernemingen ten opzichte van werknemers
in grote ondernemingen, in beginsel een (objectieve) rechtvaardigingsgrond vereist.32

Aan het gelijkheidsbeginsel kunnen dus twee belangrijke normen voor de wetgever
worden ontleend. In de eerste plaats dient de wetgever op duidelijke en afdoende wijze
te motiveren waarom hij in een bepaalde sociaalrechtelijke regeling een getalscriteri-
um opneemt. In de tweede plaats dient het in de regeling gemaakte onderscheid – mede
gelet op de daarvoor door de wetgever aangevoerde argumenten – (objectief) gerecht-
vaardigd te zijn. 

2 Probleemstelling 

Doelstelling 

Het gegeven dat in Nederlandse sociale wetgeving onderscheid naar ondernemingsom-
vang wordt gemaakt, lijkt tamelijk vanzelfsprekend te worden gevonden. De wetgever
motiveert in het algemeen – zo zal blijken – slechts zeer summier waarom hij een
getalscriterium opneemt in een bepaalde regeling. De Nederlandse sociaalrechtelijke
literatuur bekreunt zich hier evenmin om; er worden althans zeer weinig woorden aan
dit onderwerp gewijd.33 Mijns inziens is dit opmerkelijk omdat getalscriteria niet alleen
afbreuk doen aan het beginsel van algemeenheid, maar ook inbreuk op het gelijkheids-
beginsel lijken te maken,34 waarbij sprake is van uitsluiting van of beperking in essen-
tiële sociale rechten van werknemers.

Doelstelling van het onderzoek is enerzijds om inzicht te verschaffen in de gevolgen
die getalscriteria hebben voor de sociale rechtspositie van werknemers van grote en
kleine ondernemingen en in de ratio en geoorloofdheid van deze – verschillende –
rechtspositie. Anderzijds beoogt het onderzoek te bevorderen dat de kwaliteit van de
sociale wetgeving op dit punt verbetert. Het door het onderzoek te verschaffen inzicht
in de argumenten die een rol (kunnen, mogen of moeten) spelen bij het in een regeling
differentiëren naar ondernemingsomvang, maakt het mogelijk om bij het ontwerpen
van wetgeving een meer gefundeerde beslissing te nemen over het al dan niet beperken
van de werkingssfeer van een regeling tot ondernemingen van een bepaalde omvang,
en het al dan niet koppelen van de inhoud van de uit een regeling voortvloeiende rech-
ten en plichten aan een bepaalde ondernemingsomvang. De bedoeling is om tot een
stappenplan te komen aan de hand waarvan de wetgever kan beoordelen óf en motive-
ren waarom in de betreffende regeling (het specifieke) onderscheid naar onderne-
mingsomvang moet worden gemaakt. 
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32. Hierop zal uitgebreid worden ingegaan in de Inleiding bij deel IV van dit onderzoeksverslag.
33. Van het Kaar heeft in zijn dissertatie aandacht besteed aan de omvang van de onderneming
(Van het Kaar 1993, p. 77-87); hij concludeert (p. 87) dat de omvang van organisaties de
bevoegdheden van werknemersvertegenwoordigers kan beperken (WOR en Fusiecode),maar ook
uitbreiden (structuurregeling). Zie voorts Van het Kaar 1996, p. 256-257. Zowel Van den Heuvel
als Asscher-Vonk wijzen zijdelings op het voorkomen van getalscriteria in regelgeving: zie Van
den Heuvel 1996, met name p. 36-37; Van den Heuvel 1997, p. 164 en Asscher-Vonk 1995, met
name p. 2. 
34. Vergelijk Sachs 1983, p. 472. 



Vraagstelling

Het onderzoek is erop gericht voor een aantal deelgebieden35 van het sociaal recht een
drietal met elkaar samenhangende vragen te beantwoorden. In de eerste plaats de vraag
wáár in de (onderzochte) sociale wetgeving onderscheid naar ondernemingsomvang
wordt gemaakt en welke consequenties dit onderscheid heeft voor de rechtspositie van
werknemers van grote en kleine ondernemingen. In de tweede plaats de vraag met
welke argumenten de wetgever het bedoelde onderscheid motiveert (ratio). In de derde
plaats de vraag of en in hoeverre het gemaakte onderscheid naar ondernemingsomvang
juridisch houdbaar is, gelet op het geheel van sociaalrechtelijke wetgeving en gelet op
hogere normen van inter- en supranationale aard (rechtvaardiging).

Deze vragen zijn uitgewerkt in de volgende deelvragen.

Inventarisatie

1. In welke wetgeving behorend tot de gekozen deelgebieden van het sociaal recht
wordt onderscheid naar ondernemingsomvang gemaakt? 

Inhoud en gevolgen

2. Wat is de inhoud van het onderscheidingscriterium en welke gevolgen zijn aan het
hanteren van het criterium verbonden? 
2.1. Met behulp van welk criterium wordt onderscheid gemaakt?
2.2. Wordt het betreffende onderscheidingscriterium gehanteerd voor het bepalen

van de toepasselijkheid van sociaalrechtelijke regeling (numerus excludens) of
voor het bepalen van de inhoud van de uit de regeling voortvloeiende rechten
en verplichtingen (numerus modulans)?

2.3. Welke gevolgen heeft het onderscheid voor de rechtspositie van werknemers?

Ratio

3. Op welke gronden wordt onderscheid naar ondernemingsomvang gemaakt (ratio
van het onderscheid)?
3.1 Heeft de wetgever gelet op de argumenten waarmee hij het onderscheid naar

ondernemingsomvang – en de daaruit voortvloeiende verschillen in formele
rechtspositie van werknemers – verdedigt, ook een verschil in materiële rechts-
positie van werknemers beoogd? 

Uit de aangevoerde argumenten zou kunnen blijken dat het onderscheid naar onder-
nemingsomvang volgens de wetgever niet alleen een formeel maar ook een mate-
rieel verschillende rechtspositie van werknemers oplevert. Vraag is dan of hij hier-
voor een rechtvaardiging geeft, bijvoorbeeld gebaseerd op financiële argumenten
(bescherming kleine werkgevers tegen te zware lasten). Uit de aangevoerde argu-
menten zou daarentegen ook kunnen blijken dat de wetgever meent dat, ondanks de
door het onderscheid verschillende formele rechtspositie, de materiële rechtsposi-
tie van werknemers werkzaam in ondernemingen met verschillende omvang gelijk
is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het motiveren van de toekenning
van minder (althans andere) medezeggenschapsrechten aan werknemers in kleine
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35. Zie over deze beperking van het onderzoeksobject paragraaf 3.1 van deze inleiding. 



ondernemingen met de (veronder)stelling dat werknemers in kleinere ondernemin-
gen minder wettelijke bescherming nodig hebben dan in grotere ondernemingen.

4. Op welke gronden wordt het onderscheid met de gekozen onderscheidingscriteria
gemaakt?
Het gaat hierbij enerzijds om de vraag waarom de omvang in een bepaalde factor
wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld in het aantal werknemers van de onderneming (in
plaats van in het geplaatste kapitaal of de netto-omzet van de onderneming, dan wel
een combinatie van de genoemde factoren). Anderzijds gaat het om de vraag waar-
om het onderscheid tussen groot en klein met het gekozen getal wordt gemaakt.

Toetsing en rechtsvergelijking 

5. Wat is de juridische houdbaarheid van het in de regeling gemaakte onderscheid
naar ondernemingsomvang, gelet op het geheel van sociaalrechtelijke wetgeving en
gelet op hogere normen van supranationale, internationale en constitutionele aard? 
5.1. Rechtsvergelijking. Met behulp van (‘interne’) rechtsvergelijking kan onder

andere inzicht worden verkregen in de argumenten die een rol (kunnen, mogen
of moeten) spelen bij het al dan niet opnemen van getalscriteria in wetgeving
en is het mogelijk de consistentie van de voor het (in de diverse regelingen
gemaakte) onderscheid aangevoerde argumenten te beoordelen. Bekeken zal
worden of men op grond van de aangevoerde argumenten – bijvoorbeeld de
noodzaak rekening te houden met de geringere draagkracht van kleinere onder-
nemingen – ook in andere sociaalrechtelijke regelingen dergelijke criteria zou
kunnen verwachten, en in hoeverre deze daarin inderdaad voorkomen. Eén van
de drie deelgebieden – het individuele ontslagrecht – is speciaal met het oog
op deze vergelijking gekozen. In de Nederlandse wetgeving op dit rechtsgebied
wordt namelijk (in beginsel) géén onderscheid naar ondernemingsomvang
gemaakt. Daarbij vindt tevens een ‘externe’ rechtsvergelijking met het Duitse
en Franse individuele ontslagrecht plaats, waarin wél naar ondernemingsom-
vang wordt gedifferentieerd (zie hierover nader paragraaf 3.1).36

5.2. Toetsing. Onderzocht zal worden of het hanteren van getalscriteria verenigbaar
is met (de Nederlandse wetgever bindende) normen van supranationale, inter-
nationale en constitutionele aard.

De vraagstelling van het onderzoek ziet dus op de (relatieve) rechtspositie van werk-
nemers: centraal staan de verschillen in sociale rechtspositie tussen werknemers van
grote en kleine ondernemingen als gevolg van het hanteren van getalscriteria. De ge-
talscriteria spelen een rol in de relatie tussen werkgever en werknemers; zij bepalen
immers welke wetgeving tussen een werkgever en zijn werknemers van toepassing is,
en welke inhoud die wetgeving heeft. Dit betekent dat het vóórkomen van getalscrite-
ria in wetgeving niet alleen de rechtspositie van werknemers, maar ook de sociaalrech-
telijke verplichtingen van werkgevers beïnvloedt. De wijze waarop door middel van of
als gevolg van het hanteren van getalscriteria de gerechtvaardigde belangen van kleine
dan wel grote werkgevers worden behartigd vormt geen zelfstandig voorwerp van
onderzoek. Niettemin zal dit aspect in het onderzoek wel aan de orde komen, aange-
zien in de motivering c.q. rechtvaardiging van de getalscriteria door de wetgever de
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36. Zie voor de begrippen ‘interne’ en ‘externe rechtsvergelijking’: Herweijer 2003, p. 31-32. 



behartiging van de belangen van grote en kleine ondernemingen veelal een (voorname)
rol speelt. De rol die derden in de relatie tussen werkgever en werknemers spelen vormt
evenmin een zelfstandig object van onderzoek. Wel spelen derden in het onderzoek in
zoverre een rol, dat zij verplichtingen die een werkgever ten opzichte van zijn werkne-
mers heeft (gedeeltelijk) van hem kunnen overnemen. De wetgever doet dit soms ten-
einde een (naar zijn mening) evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheid voor
de nakoming van bepaalde sociaalrechtelijke verplichtingen over het microniveau
(niveau van de individuele werkgever) en het macroniveau (overheidsniveau) te reali-
seren.37

3 Reikwijdte van het onderzoek 

3.1 Beperking tot drie deelgebieden van het sociaal recht

Het onderzoek strekt zich uit tot drie deelgebieden van het sociaal recht, te weten de
medezeggenschap, de inkomensbescherming van zieke werknemers en de individuele
ontslagbescherming van werknemers. 
Uit deze beperking van het onderzoeksobject mag niet worden afgeleid dat op andere
gebieden van het sociaal recht geen getalscriteria zouden voorkomen. Zo zijn bijvoor-
beeld in wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandig-
hedenwet, Artw), van arbeidsvoorwaarden (WAA) en van arbeidsmarktmaatregelen (de
inmiddels vervallen Wet REA38 en Wet Samen39)40 ook getalscriteria aan te treffen. Als
voorbeeld op het gebied van de arbeidsomstandigheden kan worden gewezen op de in
2005 doorgevoerde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en het
Arbeidsomstandighedenbesluit inzake de organisatie van de deskundige bijstand bij het
arbeidsomstandighedenbeleid. Kleine bedrijven (bedrijven met ten hoogste tien werk-
nemers) worden daarin – onder voorwaarde – vrijgesteld van de verplichting om des-
kundige bijstand bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) in te schakelen. De
voorwaarde is dat zij gebruik maken van een (door een deskundige getoetst) model
voor de ri&e, dat is opgenomen in een CAO.41 Daarnaast worden werkgevers, natuur-
lijke personen, met niet meer dan 15 werknemers uitgezonderd van de verplichting tot
aanwijzing van deskundige werknemers op het gebied van preventie en naleving.42 Op
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37. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde TZ-maatregel, waarin de ziekengelduitkering voor
werknemers van kleine ondernemingen eerder tot uitkering kwam dan voor werknemers van grote
ondernemingen. Wet terugdringing ziekteverzuim, Stb. 1993, 750. Verwezen zij naar hoofdstuk 6.
38. De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) is vervallen per 29 december
2005, Stb. 2005, 573 en Stb. 2005, 659.
39. De Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet Samen) is automatisch vervallen per
1 januari 2004, zie art. 17 Wet Samen jo. Besluit van 30 oktober 2001, Stb. 2001, 513.
40. De Wet Melding Collectief Ontslag kan eveneens als arbeidsmarktmaatregel worden aange-
duid. Deze wet heeft naast het karakter van een arbeidsmarktmaatregel evenwel ook een mede-
zeggenschapsrechtelijk karakter. In het onderzoek wordt de WMCO beschouwd als een regeling
op medezeggenschapsrechtelijk gebied, en als zodanig in het medezeggenschapsrechtelijke deel
behandeld. 
41. Art. 2.14b Arbeidsomstandighedenbesluit. Reden voor deze uitzondering is, aldus de Nota
van Toelichting, dat de kosten voor de deskundige bijstand voor kleine bedrijven, ook als de
werkgever de ri&e zelf opstelt, onevenredig ten opzichte van het te bereiken doel blijken te zijn
(Stb. 2005, 279, p. 18). 
42. Deze werkgevers mogen – onder bepaalde voorwaarden – deze bijstandstaken zelf uitvoeren.
Zie art. 13 lid 10 Arbeidsomstandighedenwet 1998 en Kamerstukken II 2004/05, 29 814, nr. 3, p.
24.



het gebied van de arbeidsvoorwaarden kan worden gewezen op de Wet aanpassing
arbeidsduur (WAA).43 De WAA kent een (geclausuleerd) recht toe aan werknemers op
aanpassing (vermindering dan wel vermeerdering) van hun arbeidsduur, waarbij werk-
gevers een verzoek slechts kunnen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- (of
dienst)belangen (art. 2 lid 5 WAA). Ingevolge het twaalfde lid geldt de regeling van art.
2 WAA niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers; deze werkgevers die-
nen zelf een regeling te treffen met betrekking tot het recht van de werknemers op aan-
passing van de arbeidsduur.44

Aanvankelijk was het de bedoeling de wetgeving op het gehele sociaalrechtelijke
terrein te onderzoeken. Gaandeweg is een beperking van het onderzoeksobject nood-
zakelijk gebleken, omdat het aantal sociaalrechtelijke regelingen waarin getalscriteria
voorkomen zeer groot bleek. Tevens is gebleken dat de wetgever slechts zelden op dui-
delijke wijze expliceert waarom onderscheid naar ondernemingsomvang wordt
gemaakt en waarom dat met de gekozen onderscheidingscriteria gebeurt. Het achter-
halen van de (werkelijke) argumenten voor het gemaakte onderscheid vergt daarom
veelal een diepgaand onderzoek naar de inhoud en achtergrond van de gehele desbe-
treffende regeling. Dit betekent dat het onderzoek per regeling vrij uitvoerig dient te
zijn. De materie dwingt derhalve tot een ‘diepteonderzoek’, hetgeen moeilijk te com-
bineren valt met het aanvankelijk beoogde ‘breedteonderzoek’: de studie zou te om-
vangrijk worden indien daarin de wetgeving op het gehele sociaalrechtelijke terrein
wordt betrokken.

De keuze het onderzoek te beperken tot de wetgeving op de twee eerstgenoemde soci-
aalrechtelijke deelgebieden – medezeggenschap en inkomensbescherming van zieke
werknemers – berust op een aantal overwegingen. Ten eerste wordt frequent of werd
recentelijk in de wetgeving op beide gebieden gebruik gemaakt van getalscriteria.
Voorts zijn de in de bedoelde wetgeving voorkomende getalscriteria enige malen
gewijzigd – hierbij kan met name worden gewezen op de Wet op de ondernemingsra-
den (medezeggenschap) – of is wijziging gebracht in het al dan niet hanteren van een
getalscriterium – namelijk in de Ziektewet (inkomensbescherming zieke werknemers).
Deze wijzigingen in de (toepassing van) getalscriteria bieden de mogelijkheid om een
eventuele ontwikkeling in de voor het gebruik van getalscriteria aangevoerde argu-
menten te bestuderen. 

De keuze voor het derde sociaalrechtelijke deelgebied – de individuele ontslagbe-
scherming van werknemers – is op andersoortige overwegingen gestoeld. In tegenstel-
ling tot de twee hierboven genoemde rechtsgebieden, wordt in de Nederlandse ont-
slagrechtelijke regels, zoals neergelegd in titel 10 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek
(BW) en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)45 geen direct (zie
hieronder) onderscheid naar ondernemingsomvang gemaakt. Dat wil zeggen dat werk-
nemers in beginsel aanspraak hebben op dezelfde individuele ontslagbescherming,
ongeacht de grootte van de onderneming waarin zij werkzaam zijn, en omgekeerd dat
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43. Wet van 19 februari 2000 houdende regels inzake het recht op aanpassing van arbeidsduur,
Stb. 2000, 114.
44. Het in de WAA gemaakte onderscheid naar ondernemingsomvang komt nader aan de orde in
paragraaf 2.4 van de Slotbeschouwing.
45. Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945, Stb. F 214, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 29 november 2001, Stb.
2001, 625.



voor alle werkgevers in beginsel dezelfde ontslagregels gelden. Dit roept de vraag op
waarom de wetgever het maken van onderscheid naar ondernemingsomvang op dit
rechtsgebied niet noodzakelijk acht. Interessant in dit verband is, dat in tegenstelling
tot de Nederlandse ontslagrechtelijke regels, in het Duitse en Franse individuele ont-
slagrecht wél naar ondernemingsomvang wordt gedifferentieerd. Dat gebeurt onder
andere in de regeling van het onredelijk ontslag: in Duitsland en Frankrijk is de toe-
passelijkheid van de algemene regeling en de (eventuele) aanspraak van werknemers
op een ontslagvergoeding afhankelijk van de omvang van de onderneming waarin zij
werkzaam zijn (waren). Kennelijk achten de Duitse en Franse wetgever bescherming
van kleine werkgevers wél noodzakelijk bij de vormgeving van wetgeving gericht op
de individuele ontslagbescherming van werknemers. De vraag waarom de Nederlandse
wetgever het (in het algemeen) niet noodzakelijk vindt bij ontslagrechtelijke regels
rekening te houden met de ondernemingsomvang rijst derhalve in tweeërlei verband: in
verband met het gegeven dat hij dit bij het opleggen van andere sociaalrechtelijke ver-
plichtingen wél doet, alsmede in (rechtsvergelijkend) verband met het gegeven dat in
ons omringende landen de wetgever bij het opleggen van ontslagrechtelijke verplich-
tingen rekening met de ondernemingsomvang houdt.46

Bij de keuze voor het tweede en derde rechtsgebied speelde daarnaast mee, dat
zowel in de regeling van de inkomensbescherming van zieke werknemers (BW/ZW) als
in de regeling van het BBA een bepaalde groep werknemers in dienst van een speci-
fieke categorie kleine werkgevers van de werkingssfeer van de regeling wordt uitge-
sloten. Het betreft, kort gezegd, deeltijd huishoudelijk personeel in dienst van werkge-
vers-particuliere huishoudens. Aangezien deze categorie werkgevers in het algemeen
slechts één of enkele werknemers in dienst heeft, wordt hier een bepaalde categorie
kleine werkgevers van sociaalrechtelijke verplichtingen uitgezonderd en wordt dus op
indirecte wijze naar ondernemingsomvang gedifferentieerd. Interessant is te bezien
welke argumenten aan dit specifieke (indirecte) onderscheid naar ondernemingsom-
vang ten grondslag liggen en in hoeverre dit – veelal volstrekt vanzelfsprekend geach-
te – onderscheid legitiem kan worden geoordeeld. 

Voorts geldt voor alle drie de gekozen deelgebieden dat het om fundamentele rech-
ten van werknemers gaat, in welk verband de vraag naar de redenen voor en de gerecht-
vaardigdheid van het maken van onderscheid in het toekennen van deze rechten aan
(groepen) werknemers in het bijzonder rijst. Ten slotte speelt bij de selectie van deze
drie deelgebieden de diversiteit van de daarmee bestreken werknemersrechten een rol;
deze selectie bestrijkt bijvoorbeeld zowel individuele als collectieve rechten, en voorts
drie verschillende sociale grondrechten, namelijk het grondrecht van medezeggen-
schap (art. 19 lid 2 Gw), van sociale zekerheid (waaronder inkomensbescherming bij
ziekte kan worden begrepen, art. 20 lid 2 Gw) en het recht op vrije arbeidskeuze (art.
19 lid 3 Gw). Belangrijk voordeel van het onderzoeken van getalscriteria (en de daar-
aan ten grondslag liggende argumentatie) in deelgebieden die onderling zeer verschei-
den zijn, is dat de onderzoeksresultaten (naar verwachting) model kunnen staan voor
het gehele sociaal recht.
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46. Voor een verantwoording van de keuze om voor dit deelgebied een rechtsvergelijking te
maken met het Franse en Duitse recht verwijs ik naar de Inleiding bij deel III.



3.2 Begripsbepalingen 

De reikwijdte van het onderzoek wordt mede bepaald door de betekenis die aan de
gehanteerde begrippen wordt toegekend. Het is daarom van belang een aantal kernbe-
grippen te definiëren, te weten de begrippen ‘onderneming’, ‘ondernemer’, ‘werkge-
ver’ en ‘werknemer’ (a), ‘omvang van de onderneming’ (b) en ‘sociale rechten’ (van
werknemers) (c).

a. Onderneming, ondernemer, werkgever en werknemer

In het onderzoek staat het onderscheid naar ondernemingsomvang – ofwel onderscheid
tussen grote en kleine ondernemingen – zoals dat in het sociaal recht wordt gemaakt
centraal. Het is daarom in de eerste plaats van belang te omschrijven wat in dit onder-
zoek onder het begrip ‘onderneming’ wordt verstaan. 

Ik definieer het begrip ‘onderneming’ als volgt: elke eenheid of entiteit (in de pri-
vate sector) waarin op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht.

Dit ondernemingsbegrip is ruimer dan het ondernemingsbegrip zoals dat veelal in soci-
aalrechtelijke regelgeving en literatuur wordt gehanteerd. Het sociaalrechtelijke onder-
nemingsbegrip is geënt op het ondernemingsbegrip van de Wet op de ondernemingsra-
den (WOR), dat als volgt luidt: “elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optre-
dend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens
publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht”.47

In deze gangbare definitie zijn de volgende elementen van belang: 
– organisatorisch verband
– dat als zelfstandige eenheid optreedt in de maatschappij en
– waarin krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid

wordt verricht.
De meest in het oog springende verschillen met de door mij gehanteerde definitie zijn
de elementen ‘organisatorisch verband’ en ‘het in de maatschappij als zelfstandige een-
heid optreden’. Met ‘organisatorisch verband’ wordt aangeduid dat sprake moet zijn
van een groep van mensen die samenwerken en die een arbeidsorganisatorische een-
heid vormen. Zij werken samen in één geheel en over het geheel wordt leiding uitge-
oefend.48 Het tweede element, dat in mijn definitie ontbreekt, ziet op het zich naar bui-
ten als zelfstandig presenteren, door bijvoorbeeld onder eigen naam werkzaam te zijn
of door het rechtstreeks aan derden aanbieden van goederen of diensten; organisatori-
sche onafhankelijkheid is daarbij niet vereist.49
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47. Art. 1 lid 1 sub c WOR. Deze definitie is ook opgenomen in het SER-Besluit van 17 maart
2000 ter bescherming van de belangen van werknemers (art. 1 lid 1 sub a). De tekst van het
Besluit is gepubliceerd op de website www.ser.nl. Het ondernemingsbegrip van de WOR is even-
eens – in enigszins aangepaste vorm – te vinden in de Wet Samen (art. 1 lid 1 sub c). Zie uitge-
breid over het ondernemingsbegrip van de WOR: De Groot 1995, p. 6-13.
48. Zie hierover Rood 1998, p. 204-205; De Leede & Strijbos 1981, p. 91-96.
49. Kamerstukken II 1969/70, 10 335, nr. 3, p. 15 en HR 21 oktober 1988, NJ 1988, 697 (Johnny
Hoes); zie voorts Nieuwe Weme 1998, p. 17-18, Van der Heijden 1992, p. 24 en Rood 1998, p.
205. 



Ik gebruik het begrip ‘eenheid’ of ‘entiteit’, in plaats van de elementen ‘organisatorisch
verband’ en ‘het in de maatschappij als zelfstandige eenheid optreden’.50 Reden voor
het niet opnemen van de genoemde elementen in mijn definitie is, dat ik onder ‘onder-
neming’ mede de particuliere huishouding wil laten vallen. Met ‘particuliere huishou-
ding’ doel ik op de natuurlijke persoon die een ander in zijn huishouding arbeid van
huishoudelijke of persoonlijke aard laat verrichten op basis van een arbeidsovereen-
komst. De particuliere huishouding is voor mijn onderzoek van belang, nu het een van
de kleinste eenheden is waarin arbeid wordt verricht en deze groep zeer kleine ‘onder-
nemingen’ bovendien, zoals vermeld, in een aantal sociaalrechtelijke regelingen uit-
drukkelijk van de werkingssfeer wordt uitgezonderd. 

Een dergelijke ‘onderneming’ valt niet onder het gebruikelijke sociaalrechtelijke
ondernemingsbegrip (van de WOR), omdat een particuliere huishouding nu eenmaal
niet kan worden aangemerkt als een arbeidsorganisatie die zich naar buiten als zelf-
standig presenteert. Opgemerkt zij dat hierover ook wel anders wordt gedacht. Uit de
parlementaire behandeling van de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen 1975
(WGL)51 kan namelijk worden afgeleid, dat de regering in 1974 van mening was dat
onder het ondernemingsbegrip van de WOR ook een “zelfstandige huishouding” valt.
In de WGL was de definitie van het begrip “onderneming” vrijwel letterlijk overgeno-
men uit de WOR: “een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organi-
satorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht”.52

Naar aanleiding van een vraag van de PvdA-fractie – of onder het begrip ‘onderne-
ming’ ook huishoudingen kunnen worden verstaan (zodat de lonen en arbeid van huis-
houdelijk personeel kunnen worden vergeleken) – antwoordt de regering: “Het begrip
‘onderneming’ is zo ruim gedefinieerd, dat ook een zelfstandige huishouding hieron-
der valt.”53 Gelet op het bovenstaande is deze opvatting mijns inziens onjuist. Al aan-
genomen dat een particuliere huishouding als een ‘arbeidsorganisatie’54 kan worden
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50. Vergelijk de door de Europese Commissie gehanteerde definitie van onderneming: “Als
onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische
activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd eenheden die individueel of in
familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en
verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.” Zie art. 1 van de Bijlage bij
Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van klei-
ne, middelgrote en micro-ondernemingen, PbEG 2003 L 124/36 (C(2003) 1422). In deze defini-
tie wordt, evenals in de door mij gehanteerde definitie, gesproken van een ‘eenheid’ (in plaats van
‘organisatorisch verband’); het element ‘economische activiteit’ sluit daarentegen juist aan bij het
ondernemingsbegrip van de WOR (namelijk het element van de externe gerichtheid).Anders dan
in deze definities bevat de Europese definitie niet het element dat krachtens arbeidsovereenkomst
(of publiekrechtelijke aanstelling) arbeid wordt verricht.
51. Stb. 1975, 129. Thans de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Stb. 1980, 86
(WGBMV). De WGBMV bevat geen definitie van het begrip onderneming. Volgens Asscher-
Vonk en Monster (2002, p. 197) is op dit punt geen wijziging beoogd met de WGL, zodat onder
‘onderneming’ in de zin van de WGBMV eveneens de zelfstandige huishouding valt. 
52. Zie art. 1 sub d van het wetsontwerp, Kamerstukken II 1973/74, 13 031, nr. 2.
53. Kamerstukken II 1973/74, 13 031, nr. 4, p. 10 respectievelijk nr. 5, p. 13.
54. Het feit dat een particuliere huishouding in de regel slechts één werknemer in dienst zal heb-
ben, lijkt aan het aannemen van een ‘arbeidsorganisatie’ in de weg te staan. Volgens Nieuwe
Weme (1998, p. 18) heeft de wetgever met het vereiste van een (samenwerkings)verband tussen
de werkzame personen alleen de arbeidsorganisatie met meerdere werknemers voor ogen gehad
en kan een arbeidsorganisatie met slechts één werknemer daarom niet als onderneming worden
aangemerkt.



aangemerkt, een externe gerichtheid zal steeds ontbreken.55

Benadrukt zij, dat de particuliere huishouding onder de werkingssfeer van een groot
deel van de sociaalrechtelijke wetgeving valt. Ter afbakening van de werkingssfeer
wordt daarin namelijk vrijwel steeds met het begrip ‘werkgever’ gewerkt, en niet of niet
in de eerste plaats met het begrip ‘onderneming’. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wet-
telijke regeling van de individuele arbeidsovereenkomst (titel 10 van boek 7 BW), de
Arbeidsomstandighedenwet (art. 1 lid 1 en 2), de Arbeidstijdenwet (art. 1:1 lid 1 en 2),
de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (art. 1 sub p) en de Wet arbeid vreem-
delingen (art. 1 sub b). De in deze wetten gehanteerde – uiteenlopende – werkgevers-
begrippen hebben alle gemeen, dat voor het zijn van ‘werkgever’ niet is vereist dat
sprake is van een organisatorisch verband (dat als zelfstandige eenheid in de maat-
schappij optreedt). De particuliere huishouding valt zonder meer onder het werkge-
versbegrip van deze wetgeving.

Ik zal in dit onderzoek regelmatig de term ‘werkgever’ gebruiken, naast of in plaats van
de term ‘onderneming’. Onder ‘werkgever’ wordt verstaan: degene die een ander op
basis van een arbeidsovereenkomst arbeid laat verrichten. Daarnaast zal ik soms ook
het begrip ‘ondernemer’ gebruiken. Gelet op mijn definitie van ‘onderneming’ valt het
begrip ondernemer samen met het begrip werkgever. De ondernemer is de (natuurlijke
persoon of) rechtspersoon die via het door een arbeidsovereenkomst aan zich binden
van een (groep) werknemer(s), een onderneming in stand houdt.56 ‘Werknemer’ is de
ander als bedoeld in de definitie van ‘werkgever’, ofwel: degene die op basis van een
arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor een ander. Kort gezegd zijn werkgever en
werknemer degenen die partij zijn bij een arbeidsovereenkomst. Deze omschrijving
van de begrippen ‘werkgever’ en ‘werknemer’ wijkt niet af van de gangbare betekenis
die daaraan in arbeidsrechtelijke regelgeving wordt toegekend.57

In dit onderzoek worden derhalve de volgende definities gehanteerd: 
1. onderneming: elke eenheid of entiteit waarin op basis van een arbeidsovereenkomst

arbeid wordt verricht (in de private sector);
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55. Het gegeven dat een particuliere huishouding zich – evenals andere ondernemingen – op de
arbeidsmarkt zal moeten begeven teneinde een geschikte werknemer te contracteren, levert mijns
inziens geen ‘externe gerichtheid’ op in de door de wetgever en de Hoge Raad bedoelde zin.
56. Vergelijk het ondernemersbegrip van de WOR (art. 1 lid 1 sub d): “de natuurlijke persoon of
de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt.” In de MvA bij de WOR 1971
(Kamerstukken II 1969/70, 10 335, nr. 6, p. 18) wordt dit begrip als volgt toegelicht: “‘Onderne-
mer’ is niet de aandeelhoudersvergadering, de raad van commissarissen of de directie, maar dege-
ne (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die, door middel van het door een arbeidscontract aan
zich binden van een groep werknemers en het daarmee in de maatschappij werkzaam zijn een
onderneming in de zin van de wet in stand houdt.” Verschil met mijn formulering is “het daarmee
in de maatschappij werkzaam zijn”, hetgeen een element is van het ondernemingsbegrip van de
WOR (maar niet van mijn ondernemingsbegrip). Een ondernemer kan meerdere ondernemingen
in stand houden (vergelijk Kamerstukken II 1969/70, 10 335, nr. 3, p. 15). Zie uitgebreid over het
ondernemersbegrip in de WOR: De Groot 1995, met name p. 15 en 177. 
57. Ik schrijf hier met opzet arbeidsrechtelijke regelgeving. Gesteld kan namelijk worden dat het
begrip ‘werkgever’ in de sociale verzekeringswetgeving een (andere) betekenis heeft, die is afge-
leid van het begrip ‘dienstbetrekking’ (aldus bijvoorbeeld Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr.
3, p. 53 (Wet TZ)). Dat betekent dat onder het werkgeversbegrip in deze wetgeving strikt geno-
men niet de particuliere huishouding (met slechts deeltijd huishoudelijk personeel in dienst) valt,
nu deze specifieke arbeidsverhouding niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt (zie bijvoor-
beeld art. 6 lid 1 sub c ZW). 



2. werkgever: degene die een ander op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid laat
verrichten (in de private sector); ondernemer: de (natuurlijke persoon of) rechts-
persoon die via het door een arbeidsovereenkomst aan zich binden van een (groep)
werknemer(s), een onderneming in stand houdt;

3. werknemer: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor
een ander (in de private sector).

b. Omvang van de onderneming

De vraag rijst welke factoren de omvang van de onderneming bepalen, ofwel: welke in
sociale wetgeving gehanteerde criteria zijn aan te merken als criteria met betrekking tot
de ondernemingsomvang? Probleem hierbij is dat er geen eenduidigheid bestaat over
wat onder ‘omvang van een onderneming’ moet worden verstaan. 

Gegeven mijn ondernemingsbegrip kunnen factoren om de omvang van een onderne-
ming te bepalen zijn:
– het aantal werknemers; 
– de totale loonsom op jaarbasis: de loonsom is de resultante van het gemiddelde loon

vermenigvuldigd met het aantal werknemers, hetgeen in wezen neerkomt op de eer-
ste factor in indirecte vorm (de TZ kende bijvoorbeeld – in art. 29 lid 5 ZW (oud)
– het criterium van ‘vijftien maal de gemiddelde loonsom per werknemer’);

– een bepaalde categorie of soort ondernemingen: ook hier kan het gaan om een indi-
recte formulering van de eerst genoemde factor, aangezien bepaalde soorten onder-
nemingen een bepaalde omvang plegen te hebben (zo zal een particuliere huishou-
ding als regel klein van omvang zijn);

– de netto-omzet: zie bijvoorbeeld art. 2:396 en 397 BW.58

De aanwezigheid van kapitaal is geen vereiste voor het in aanmerking komen voor de
kwalificatie ‘onderneming’. Wel zullen in de praktijk veel ondernemingen kapitaalbe-
zit hebben. Daarom kunnen de volgende factoren ook geschikt zijn om de omvang van
(een belangrijk deel van de) ondernemingen te meten:
– hoeveelheid geplaatst kapitaal (met reserves): zie bijvoorbeeld art. 2:153 en 263

BW;
– de waarde van de activa: zie bijvoorbeeld art. 2:396 en 397 BW.
Soms is een combinatie van enkele van deze factoren beslissend voor de bepaling van
de omvang van een onderneming. Als voorbeeld kan worden gewezen op de “vrijstel-
lingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon” ex art. 2:396 en
397 BW: de omvang wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van de activa (vol-
gens de balans met toelichting), de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers.

De eerst genoemde factor – het aantal werknemers – is gelet op mijn ondernemingsbe-
grip een goed voorbeeld van een direct getalscriterium met betrekking tot de omvang
van een onderneming. Uit de definitie van ‘onderneming’ volgt rechtstreeks dat het
werknemersaantal een factor is die de omvang van de onderneming bepaalt.
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58. In geval van een particuliere huishouding (waarin op basis van een arbeidsovereenkomst
arbeid wordt verricht) zal de factor ‘netto-omzet’ niet bruikbaar zijn. Bij deze categorie onderne-
mingen is met name het criterium ‘aantal werknemers’ aangewezen om de omvang te meten.



Het werknemersaantal is in sociale wetgeving een veel gebruikt criterium om de
ondernemingsomvang te bepalen. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de WOR, de
Arbeidsomstandighedenwet, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 en de (oude)
TZ-maatregel. Met name in de WOR komt dit duidelijk naar voren. In deze wet wor-
den ondernemingen in een drietal omvangcategorieën ingedeeld: ondernemingen met
ten minste 50 werknemers (art. 2 WOR), ondernemingen met ten minste 10 maar min-
der dan 50 werknemers (art. 35b-35c WOR) en ondernemingen met minder dan 10
werknemers (art. 35d WOR).59 Voor deze verschillende omvangcategorieën gelden ver-
schillende medezeggenschapsregels. 

Voor mijn onderzoek is – gelet op het ondernemingsbegrip en de wetgeving die ik
ga onderzoeken – de factor ‘aantal werknemers’ (en daarvan afgeleide factoren als
‘totale loonsom’ of ‘soort werkgever’) het belangrijkste criterium voor de bepaling van
de omvang van een onderneming c.q. werkgever. Dit laat onverlet dat ook andere wij-
zen waarop de omvang van een onderneming c.q. werkgever gemeten wordt in het
onderzoek zullen worden betrokken.

c. Sociale rechten

Mijn onderzoek heeft betrekking op de ‘sociale rechten’ van werknemers. Onderzocht
zal immers worden in hoeverre de ondernemingsomvang de sociale rechtspositie van
werknemers beïnvloedt. Het is daarom van belang te omschrijven wat in dit onderzoek
onder ‘sociale rechten’ ofwel ‘sociaal recht’ wordt verstaan.
Ik definieer het begrip ‘sociale rechten’ als volgt: de rechten die werknemers aan het
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht (tezamen: het sociaal recht60) ontlenen. 

Deze omschrijving brengt twee nieuwe begrippen mee die dienen te worden gedefi-
nieerd. Onder ‘arbeidsrecht’ versta ik het recht dat betrekking heeft op de arbeidsver-
houding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector.61 De ‘onzelf-
standige beroepsbevolking’ is dat deel van de beroepsbevolking62 dat krachtens een
arbeidsverhouding voor een ander werkzaam is. Aangezien het onderzoek zich tot de
private sector beperkt, gebruik ik het begrip ‘arbeidsrecht’ in enge zin; de arbeidsver-
houdingen in de publieke sector worden dus buiten beschouwing gelaten.

‘Socialezekerheidsrecht’ definieer ik als volgt: het recht dat betrekking heeft op de
sociale verzekeringen en de onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) vallende sociale voorzieningen. Deze rege-
lingen zijn voor mijn onderzoek relevant en het is ook niet ongebruikelijk om ‘socia-
lezekerheidsrecht’ in deze (beperkte) zin op te vatten.63 Bepaalde delen van het socia-
lezekerheidsrecht hebben – in tegenstelling tot het arbeidsrecht – betrekking op de
gehele bevolking; het socialezekerheidsstelsel biedt een inkomensbescherming voor
alle ingezetenen in Nederland. Het heeft daarmee een ruimere personele werkingssfeer
dan het arbeidsrecht, dat slechts betrekking heeft op de onzelfstandige beroepsbevol-
king. Deze ruimere werkingssfeer is niet problematisch, aangezien in het kader van dit
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59. De ondernemingen met minder dan 50 werknemers worden in de WOR aangeduid als ‘klei-
ne ondernemingen’, zie de titel van hoofdstuk VA “De medezeggenschap in kleine ondernemin-
gen”.
60. Zie bijvoorbeeld Jacobs e.a. 1992, p. 23; Heerma van Voss 2003, p. 20. 
61. Ontleend aan Asscher-Vonk & Fase 2005, p. 1.
62. ‘Beroepsbevolking’: de werkenden – zelfstandig of onzelfstandig, in dienst van een private
werkgever of van de overheid – en de werkzoekenden. 
63. Vergelijk bijvoorbeeld Noordam 2004, p. 31 en Jaspers & Riphagen 1991, p. 23. 



onderzoek het begrip ‘sociale rechten’ beperkt is tot rechten die werknemers aan het
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht ontlenen.
Het onderzoek is dus beperkt tot dat deel van het arbeidsrecht en het socialezeker-
heidsrecht dat betrekking heeft op degenen die op basis van een arbeidsovereenkomst
arbeid verrichten voor een ander in de private sector.

3.3 Onderzoeksobject en -methode

Onderzoeksobject

Gelet op de in paragraaf 2 van deze inleiding beschreven doelstelling is het onder-
zoeksobject grotendeels beperkt tot (Nederlandse) wetgeving in formele zin, dat wil
zeggen gezamenlijke besluiten van de Staten-Generaal en regering, tot stand gekomen
volgens de procedure van art. 81 e.v. Grondwet64 (hierna aangeduid als ‘wetgeving’).
Andere regelgeving dan wetgeving – zoals bijvoorbeeld CAO’s – valt in beginsel bui-
ten het bestek van het onderzoek. Bij deze beperking spelen ook praktische overwe-
gingen een rol: indien het onderzoek mede betrekking zou hebben op CAO’s zou het te
omvangrijk worden. Op deze beperking tot (formele) wetgeving is één uitzondering
gemaakt: het SER-besluit Fusiegedragsregels is namelijk wél in het onderzoek betrok-
ken. Deze zogenaamde Fusiecode is een door de Sociaal Economische Raad (SER)
vastgesteld en uitgevaardigd besluit. De Fusiecode heeft echter een bijzonder karakter,
aangezien deze in samenspraak met en met instemming van de overheid tot stand geko-
men is; in zoverre kan de uitzondering worden gerelativeerd.65

Naast wetgeving behoort ook de (Nederlandse) jurisprudentie tot het onderzoeks-
object. Jurisprudentie zal met name in het onderzoek worden betrokken voor zover de
te onderzoeken wetgeving de rechter ruimte laat om in zijn beslissing rekening te hou-
den met (factoren zoals) de ondernemingsomvang.

Voorts behoort, in het kader van het rechtsvergelijkend onderzoek (deel III van dit
boek), de Franse en Duitse (formele) wetgeving en jurisprudentie tot het onderzoeks-
object.

Bij het onderzoek is met name gebruik gemaakt van de rechtsbronnen (Nederlandse,
Franse, Duitse en Europese) wetgeving in formele zin (inclusief parlementaire geschie-
denis), rechtspraak en literatuur, alsmede verdragen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van verschillende juridische onderzoeksme-
thoden.66 Er is, met name ter beantwoording van de eerste twee deelvragen, inventari-
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64. Vergelijk De Meij & Van der Vlies 2004, p. 111. 
65. Voorts is hierbij van belang dat de Nederlandse overheid in 2000 een wettelijke grondslag
van de fusiegedragsregels heeft overwogen, maar niet heeft verleend omdat het bestaande sys-
teem van ‘zelfregulering’ volgens haar voldeed. Zie nader over dit bijzondere karakter van het
SER-besluit in paragraaf 2.3 (hoofdstuk 2) en paragraaf 13.1. Daarnaast zal ook het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) in het onderzoek worden betrokken, dat
eveneens een bijzonder karakter heeft; het BBA kan namelijk worden aangemerkt als ‘noodwet-
geving’ door de Kroon. Verwezen zij naar paragraaf 7.2. 
66. Zie de door Herweijer onderscheiden juridische onderzoeksmethoden, Herweijer 2003, p.
31-32. Volgens Herweijer maakt juridisch onderzoek bij voorkeur gebruik van een combinatie
van methoden, omdat dit zou leiden tot een betere onderbouwing (“langs meerdere wegen”) van
de centrale probleemstelling (t.a.p., p. 32 (citaat) en p. 33).



serend onderzoek van primaire bronnen verricht (overzicht en analyse van wetgeving
en jurisprudentie). Daarnaast is, met name voor de derde en vierde deelvraag naar de
ratio van het (al dan niet) onderscheiden naar ondernemingsomvang (met het specifie-
ke getalscriterium), rechtshistorisch onderzoek naar de totstandkoming van de betref-
fende wetgevingsnorm gedaan. Voorts is de methode van interne en externe rechtsver-
gelijking toegepast (zie deelvraag 5.1), met name ter beoordeling van de consistentie
van het Nederlands sociaal recht (wat betreft het hanteren van getalscriteria) en ter ver-
krijging van meer inzicht in de argumenten die een rol (kunnen, mogen of moeten) spe-
len bij het in wetgeving differentiëren naar ondernemingsomvang. Dit inzicht is mede
gebruikt voor de ontwikkeling van enige algemene regels ter beoordeling van de
gerechtvaardigdheid van het onderscheiden naar ondernemingsomvang en (in het ver-
lengde daarvan) het formuleren van voorstellen voor een kwalitatief betere wetgeving
– in zoverre is tevens sprake van ontwerpend onderzoek (zie met name de Slotbeschou-
wing). Ten slotte is, met name in het vierde (maar ook het derde) deel van dit boek, de
onderzoeksmethode van toetsing aan hogere normen en (daarin neergelegde relevante)
rechtsbeginselen toegepast. 

4 Onderzoeksopzet 

Het onderzoeksverslag bestaat uit vier delen. 
De eerste twee delen bestaan uit ‘inventarisatiehoofdstukken’ van de geselecteerde

Nederlandse sociaalrechtelijke regelgeving waarin getalscriteria voorkomen. Het eer-
ste, medezeggenschapsrechtelijke, deel betreft de Wet op de ondernemingsraden (hoofd-
stuk 1), het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 (hoofdstuk 2), de structuurregeling
(ofwel de regeling van de raad van commissarissen bij de grote vennootschap, hoofd-
stuk 3), de Wet melding collectief ontslag (hoofdstuk 4) en de Wet op de Europese
ondernemingsraden (hoofdstuk 5). Voor een nadere verantwoording van de keuze voor
deze medezeggenschapsregelingen verwijs ik naar de Inleiding bij deel I. In het twee-
de deel, dat één hoofdstuk bevat, staat de inkomensbescherming van zieke werknemers
centraal (hoofdstuk 6). In deze twee delen worden de eerste vier deelvragen (inventari-
satie, inhoud en gevolgen, en ratio van het gemaakte onderscheid naar ondernemings-
omvang) beantwoord. 

In het derde deel vindt de interne en externe rechtsvergelijking plaats met wetgeving
op het gebied van individuele ontslagbescherming (zie met name deelvraag 5.1).
Gekozen is voor drie Nederlandse regelingen – het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 (hoofdstuk 7), de regeling van de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst van art. 7:685 BW (hoofdstuk 8) en de regeling van de kennelijk onredelijke
opzegging van de arbeidsovereenkomst van art. 7:681 BW (hoofdstuk 9) – en voor de
Franse respectievelijk Duitse regeling van het onredelijk ontslag in respectievelijk de
Code du Travail (hoofdstuk 10) en het Kündigungsschutzgesetz (hoofdstuk 11). Voor
een nadere verantwoording van de keuze voor deze Nederlandse regelingen en voor het
Duitse en Franse (ontslag)recht verwijs ik naar de Inleiding bij deel III. 

In het vierde deel van dit boek zijn de toetsingshoofdstukken neergelegd. In deze
hoofdstukken staat de vraag centraal of en in hoeverre het hanteren van getalscriteria
verenigbaar is met (de Nederlandse wetgever bindende) normen van supranationale,
internationale en constitutionele aard (zie deelvraag 5.2). Het gaat achtereenvolgens
om toetsing van het onderscheid naar ondernemingsomvang zoals dat is gemaakt in de
Wet op de ondernemingsraden (hoofdstuk 12), het SER-besluit Fusiegedragsregels
2000 (hoofdstuk 13), de structuurregeling (hoofdstuk 14), de Wet melding collectief
ontslag (hoofdstuk 15), de Wet op de Europese ondernemingsraden (hoofdstuk 16) en
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de regeling van inkomensbescherming bij ziekte van art. 7:629 BW (hoofdstuk 17).
Getoetst zal worden aan het recht op medezeggenschap, het recht op sociale zekerheid
(waaronder het recht op inkomensbescherming bij ziekte kan worden begrepen) en het
recht op gelijke behandeling. Deze rechten zijn in verschillende inter- en supranatio-
nale regelingen alsmede in de Nederlandse Grondwet neergelegd. In de Inleiding bij
deel IV (paragraaf 2) zal aandacht worden besteed aan het recht op gelijke behandeling
en de wijze van toetsing aan deze norm. 

De gerichtheid van het (toetsings)onderzoek op de vraag of het in Nederlandse soci-
aalrechtelijke wetgeving gemaakte onderscheid naar ondernemingsomvang geoorloofd
kan worden geacht, brengt mee dat geen toetsing zal plaatsvinden van wetgeving waar-
in dit onderscheid níet wordt gemaakt. Dit betekent dat de toetsingshoofdstukken
beperkt zijn tot de onderzochte wetgeving op het gebied van medezeggenschap en
inkomensbescherming bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Toetsing van de onder-
zochte wetgeving (en jurisprudentie) op het gebied van het individuele ontslagrecht aan
hogere rechtsnormen blijft dus achterwege. Deze laatstgenoemde wetgeving wordt
(zoals gezegd) in het onderzoek betrokken vanwege de mogelijkheid deze te vergelij-
ken met enerzijds de Nederlandse wetgeving op andere sociaalrechtelijke gebieden
(interne rechtsvergelijking met medezeggenschap en inkomensbescherming bij ziekte)
en anderzijds de Duitse en Franse wetgeving op hetzelfde rechtsgebied (externe rechts-
vergelijking). Dit neemt niet weg dat in de hoofdstukken 10 en 11 met betrekking tot
het Duitse en Franse ontslagrecht mede aan de orde komt in hoeverre het in deze wet-
geving gemaakte onderscheid naar ondernemingsomvang verenigbaar is met constitu-
tionele en supranationale rechtsnormen.

Aan de vier delen gaat steeds een afzonderlijke inleiding vooraf en zij worden afge-
rond met een (deel)conclusie. Het boek wordt afgesloten met een Slotbeschouwing,
waarin onder andere enige algemene regels worden geformuleerd die van belang zijn
voor de (beoordeling van de) gerechtvaardigdheid van het differentiëren naar onderne-
mingsomvang en suggesties worden gedaan voor een kwalitatief betere wetgeving.

5 Leeswijzer

Het boek laat zich voor de lezer die naar bepaalde, specifieke informatie op zoek is als
volgt lezen. Raadpleging van de inhoudsopgave en de Algemene Inleiding geeft reeds
een goed beeld van welke informatie waar gevonden kan worden. In de (zoveel moge-
lijk volgens hetzelfde stramien opgezette) hoofdstukken van het eerste, tweede en
derde deel (respectievelijk medezeggenschap, inkomensbescherming bij ziekte en ont-
slag) is veel algemene informatie te vinden over de achtergrond, de totstandkoming
(parlementaire geschiedenis) en de inhoud van (de huidige en eerdere versies van) de
betreffende regelgeving. De hoofdstukken van deze delen bevatten aparte (analyseren-
de) paragrafen over (de ratio van) het in de betreffende regelgeving gemaakte onder-
scheid naar ondernemingsomvang. In de rechtsvergelijkende hoofdstukken 10 en 11 is
tevens een (beknopte) beschrijving van het Franse respectievelijk Duitse ontslagrecht
te vinden. De onderzoeksresultaten (met betrekking tot het onderscheid naar onderne-
mingsomvang, de gevolgen daarvan voor werknemers en de belangrijkste daaraan ten
grondslag liggende argumenten) van deze hoofdstukken zijn per deel samengevat weer-
gegeven in de afsluitende conclusies. In het vierde (toetsings)deel wordt het onder-
scheid naar ondernemingsomvang zoals gemaakt in de, in de eerste drie delen beschre-
ven en geanalyseerde, regelgeving getoetst aan normen van internationaal, supranatio-
naal en constitutioneel recht. Eén van deze normen is het gelijkheidsbeginsel. Een uit-
gebreide bespreking van dit beginsel is te vinden in de Inleiding bij deel IV, paragraaf
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2 (het gebruikte toetsingsmodel wordt bespoken in paragraaf 2.6). De conclusies van
deze toetsing zijn neergelegd in de laatste paragraaf van de betreffende hoofdstukken
(conclusies per regeling), en – in samengevatte vorm en per norm waaraan is getoetst
– in de afsluitende conclusies van deel IV. 

In de Slotbeschouwing worden de onderzoeksresultaten van de verschillende delen
samengebracht en in een breder kader – namelijk van het gehele sociaal recht –
geplaatst. Hierin is bijvoorbeeld een overzicht te vinden van de belangrijkste argumen-
ten voor en de (beoordeling van de) geoorloofdheid van het differentiëren naar onder-
nemingsomvang. Tevens worden hierin enige algemene regels geformuleerd die de
regelgever handvatten bieden bij het opstellen of wijzigen van wet- en regelgeving en
wordt een stappenplan uitgewerkt aan de hand waarvan de wetgever kan beoordelen óf
en motiveren waarom in de betreffende regeling naar ondernemingsomvang moet wor-
den gedifferentieerd.

Voor de ‘snelle’ lezer: het boek is zodanig opgezet dat men zich met het lezen van
de conclusies van de vier delen en de Slotbeschouwing reeds een goed beeld kan vor-
men van de problematiek, en van daaruit eenvoudig de gewenste nadere informatie over
bepaalde, specifieke punten kan terugvinden.
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