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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1. Inleiding 

De samenleving wordt de laatste jaren opgeschud door een platformrevolutie. Online 

bedrijven die het mogelijk maken om via een app of website eten te laten bezorgen, 

een taxi te bestellen of een klusjesman in te huren zijn niet meer weg te denken uit het 

straatbeeld. Met hun onorthodoxe werkwijzen en relatief kleine investeringen groeien 

deze platforms in enkele jaren tijd uit tot spelers van wereldformaat.1 Met behulp van 

verzamelde data en algoritmes brengen deze werkplatforms vraag en aanbod van 

diensten bij elkaar.2 Door recente technologische ontwikkelingen is bij dit proces 

vaak geen (menselijke) inmenging vereist en kan deze koppeling bijna volledig 

automatisch tot stand komen. Voorstanders prijzen deze platforms vooral wegens het 

gemak dat deze diensten ons bieden, zoals flexibelere werkschema's, lagere kosten 

voor de afnemer en een laagdrempeligere toegang tot arbeid ten opzichte van 

traditioneel werk.3  

 

Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief maakt men zich veel zorgen over de rechtspositie 

van de platformwerker. De werkplatforms suggereren dat zij slechts fungeren als een 

soort digitaal prikbord, waarbij geen sprake is van een arbeidsverhouding tussen hen 

en de dienstverleners.4 In de media5 en politiek6 wordt kritisch gekeken naar het 

bedrijfsmodel van de platforms en wordt dikwijls betoogd dat de platformwerker in 

zekere zin een schijnzelfstandige, en dus een werknemer, is. Het belang van de vraag 

of sprake is van een arbeidsverhouding is groot, aangezien de kwalificatie als 

'werknemer' de poort opent tot arbeidsrechtelijke bescherming. Deze discussie over de 

kwalificatievraag blijft echter vaak beperkt tot de vraag of de platformwerker moet 

worden aangemerkt als werknemer.7 Dit is, mijns inziens, best opmerkelijk aangezien 

de platformverhouding in de regel drie of meer actoren kent, waarbij elementen van 

een arbeidsovereenkomst (zoals de gezagsverhouding) vaak verdeeld is over de 

betrokkenen. Deze omstandigheid maakt dat de platformarbeid meer kenmerken 

vertoont van een uitzendovereenkomst dan van een arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 

BW. In dit onderzoek zal om die reden getracht worden een antwoord te formuleren 

op de volgende onderzoeksvraag: 

 

                                                        
1 M. Arets, 'Hoe platformen als Airbnb en Uber het innovatieproces op zijn kop zetten', platformrevolutie.nl 23 

juni 2017. 
2 Met de term 'werkplatforms' wordt in dit onderzoek bedoeld online platforms die betrokken zijn bij de levering 

van arbeid of van een dienst waarbij arbeid een belangrijke rol speelt. Hierbij is aangehaakt bij de definitie van 

deze term op de pagina van Stibbe, die gewijd is aan het onderwerp platformarbeid. Zie 

https://www.my.stibbe.com/mystibbe/platformarbeid. 
3 Zie ter illustratie J. van Dijck, T. Poell en M. de Waal, De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in 

een online wereld, Den Haag: WRR 2016.  
4 E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1. 
5 'Maaltijdbezorgers vrezen 'race to the bottom'', nos.nl 16 november 2017; F. Wals, 'Koeriersprotest tegen zzp-

plan Deliveroo', nrc.nl 15 september 2017; 'ZEMBLA onthult: FNV wil proefproces tegen Uber voor betere 

arbeidspositie chauffeurs', zembla-bnnvara.nl 30 november 2017. 
6 J. Brandsma, 'Maaltijdbezorgdienst Deliveroo wekt ergernis Tweede Kamer', trouw.nl 7 december 2017. Ten 

behoeve van de Tweede Kamerleden van de commissie voor SZW is op 6 december 2017 een rondetafelgesprek 

georganiseerd waarbij verschillende experts, juristen en vertegenwoordigers van werkplatforms vragen werden 

gesteld over de (risico's en kansen van de) platformeconomie. Zie 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A03004.  
7 Vrij recentelijk is Verhulp ingegaan op de vraag of de Waadi van toepassing is op de relatie tussen de 

platformwerker en het platform, maar de toepasselijkheid van artikel 7:690 BW is buiten beschouwing gelaten in 

het artikel. Zie E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1. 

https://www.my.stibbe.com/mystibbe/platformarbeid
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A03004


 

Pagina | 7  

 

‘Onder welke omstandigheden dient een rechtsverhouding tussen een werkplatform, 

een platformwerker en een derde te worden gekwalificeerd als uitzendovereenkomst 

in de zin van artikel 7:690 BW? Is het karakter van platformarbeid zo bijzonder dat 

nieuwe rechtsvragen worden opgeworpen bij deze kwalificatievraag?’ 

 

Aangezien het beantwoorden van de vraag of sprake is van een uitzendovereenkomst 

een tamelijk ingewikkelde exercitie is en gezien het feit dat nog geen rechtspraak 

bestaat aangaande de kwalificatievraag van werkplatforms, ligt het in de lijn der 

verwachting dat geen eenduidig antwoord zal kunnen worden gegeven op deze vraag. 

Om die reden ligt het accent in dit onderzoek vooral op de karakteristieken van het 

bedrijfsmodel van de werkplatforms en in hoeverre deze nieuwe rechtsvragen 

oproepen bij de vraag of sprake is van een uitzendrelatie in de zin van artikel 7:690 

BW.  

 

2. Methoden van onderzoek 

Om een antwoord te kunnen geven op de hierboven geformuleerde onderzoeksvraag, 

zal allereerst een case study onderzoek plaatsvinden naar vier grote, in Nederland 

opererende, werkplatforms (respectievelijk Amazon Mechanical Turk, Temper, Uber 

en UberEATS). Daarbij zal per platform worden ingegaan op het werkproces, de 

belangrijkste actoren en de beloningswijze. Ten behoeve van deze case study zal 

eveneens gebruik worden gemaakt van buitenlandse literatuur, aangezien in de 

Nederlandse literatuur nog niet veel is geschreven over dit onderwerp. Vervolgens zal 

het juridische kader van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW worden 

geschetst. Het is van belang om eerst dit theoretische kader te scheppen alvorens 

dieper in te gaan op de vraag of werkplatforms voldoen aan alle vereisten van deze 

bepaling. Aan de hand van een analyse van de rechtspraak over artikel 7:690 BW zal 

hierna worden getracht een toetsingskader met gezichtspunten te formuleren. Aan de 

hand van dit toetsingskader, alsmede de heersende leer in de literatuur, zal per 

platform worden bezien of sprake is van een uitzendovereenkomst en in hoeverre 

nieuwe rechtsvragen rijzen bij de beantwoording van deze kwalificatievraag. Op basis 

van deze kennis zal in de conclusie de hoofdvraag worden beantwoord.  

 

3. Hoofdstukindeling 

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, wordt allereerst ingegaan op de opkomst en 

werkwijze van de werkplatforms in de gig-economie. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 

3 het juridische kader waarbinnen het begrip uitzendovereenkomst, in de zin van 

artikel 7:690 BW, moet worden uitgelegd en geïnterpreteerd. In hoofdstuk 4 volgt een 

analyse van de rechtspraak over deze bepaling. Uit deze onderzochte uitspraken zijn 

gezichtspunten gedestilleerd, aan de hand waarvan een toetsingskader is opgemaakt. 

Dit toetsingskader zal richting kunnen geven bij de beantwoording van de vraag of 

een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding kan worden aangemerkt als 

uitzendrelatie. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de koppeling van het toetsingskader aan de 

platformarbeid. Hierbij is per platform onderzocht of aan de hand van dit 

toetsingskader kan worden geconcludeerd dat al dan niet sprake is van een 

uitzendrelatie. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een conclusie, waarin de 

hoofdvraag wordt beantwoord. 
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Hoofdstuk 2 Werkplatforms in de gig-economie 
 

2.1 Inleiding 

De arbeidsmarkt is sinds jaar en dag aan dynamiek onderhevig. Als gevolg van 

maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland zijn de rollen 

van de werknemer en de werkgever binnen de arbeidsovereenkomst telkens 

ingrijpend gewijzigd.8 Door de transitie van een agrarische naar een industriële, en 

meer recentelijk een dienstverlenende, samenleving is de arme en laaggeschoolde 

werknemer ingeruild voor een in deeltijd werkende hoogopgeleide werknemer.9 De 

opkomst van de zogenoemde ‘gig-economie’ heeft wederom ingrijpende gevolgen 

voor de arbeidsrelatie.10  

 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de werkwijze van de platforms in de gig-

economie. In paragraaf 2.2 wordt allereerst de opkomst van de gig-economie 

besproken. Paragraaf 2.3 is gewijd aan een case study onderzoek van vier grote, in 

Nederland opererende, werkplatforms (respectievelijk Amazon Mechanical Turk, 

Temper, Uber en UberEATS). Daarbij zal per platform worden ingegaan op het 

werkproces, de belangrijkste actoren en de beloningswijze. Aan de hand van het case 

study onderzoek zal in paragraaf 2.4 worden ingegaan op de karakteristieke 

kenmerken van werkplatforms. Ten slotte zullen in paragraaf 2.5 de mogelijke 

effecten van de gig-economie op het arbeidsrecht worden uiteengezet.  

 

2.2 De opkomst van de gig-economie 

De gig-economie is een collectieve term voor markten waarin grote organisaties 

zelfstandige ondernemers contracteren om op aanvraag kleine klusjes te doen bij 

klanten.11 Deze zelfstandige ondernemers (hierna ook wel: platformwerkers) sluiten 

aldus een overeenkomst met deze zogeheten ‘online platforms’, om diensten te 

verlenen voor de klanten van deze platforms. Klanten kunnen via de website of 

mobiele applicatie van de platforms op zoek naar bepaalde diensten. De klanten 

betalen doorgaans van te voren voor de diensten en dienen het vergoedingsbedrag 

online over te maken aan het platform. De platformwerkers leveren vervolgens de 

gevraagde diensten en ontvangen van het platform hun vergoeding. Het platform 

houdt een percentage (in de regel tien tot twintig procent) van de vergoeding in als 

provisie. 

 

De gig-economie is in Europa nog relatief klein, maar groeit in een rap tempo en 

verwerft een belangrijk marktaandeel in een aantal sectoren.12 Sinds 2013 is sprake 

van een sterke groei en de Europese Commissie verwacht dat de gig-economie in de 

                                                        
8 J.P.H. Zwemmer, ‘Pluraliteit van werkgeverschap’, Monografieën Sociaal Recht, nr. 55, Deventer: Kluwer 2012, 

p. 21. 
9 J.P.H. Zwemmer, ‘Pluraliteit van werkgeverschap’, Monografieën Sociaal Recht, nr. 55, Deventer: Kluwer 2012, 

p. 23.  
10 S. Montebovi, A. Barrio en P. Schoukens, 'De sociale zekerheid en de niet-standaard arbeidsrelaties: 

ontwikkelingen in Europa en Nederland', TRA 2017/82. 
11 S. Donovan, D. Bradley en J. Shimabukuro, What Does the Gig Economy Mean for Workers?, Washington: 

Congressional Research Service 2016. Er wordt in dit kader ook wel gesproken van de ‘deeleconomie’ of 

‘platformeconomie’, waarmee het collectief aan online platforms die het mogelijk maken om spullen te 'delen' 

wordt bedoeld. Hoewel dit allemaal begrippen zijn die deze nieuwe trend van flexibilisering op de arbeidsmarkt 

aanduiden, zijn deze termen, vanwege hun ruime formulering, minder geschikt om te benadrukken dat het in dit 

onderzoek gaat om werkplatforms. Vandaar dat gekozen is voor de term 'gig-economie'.  
12 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356. 
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toekomst tussen de € 160 en € 572 miljard aan de economie binnen de EU zou kunnen 

bijdragen. Volgens Degryse is deze groei te danken aan technologische vooruitgang; 

in het bijzonder de ontwikkeling van hogesnelheidsnetwerken en het goedkoper 

worden van nieuwe vormen van mobiele apparaten, die bijna overal ter wereld directe 

toegang tot het internet bieden.13  

 

In een onderzoek verricht door de University of Hertfordshire naar de omvang van de 

gig-economie in Nederland bleek dat ongeveer één op de acht Nederlanders geld heeft 

verdiend via een digitaal platform.14 Ongeveer 20% van de platformwerkers geeft 

bovendien aan dat dit werk meer dan de helft van het totale inkomen omvat en 6% 

geeft aan dat het de enige bron van inkomen is.  

  

De groei van het aantal platformwerkers past in de tendens van de laatste decennia tot 

flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aantal werkenden zonder contract voor 

onbepaalde tijd is in ongeveer vijftien jaar tijd met ruim 10% toegenomen.15 

Inmiddels werkt één op de drie werkenden dus op grond van een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst of als ZZP-er. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) is het aantal taxibedrijven in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld 

(zie Figuur 1).16 

 

 

 
 

 

 

Het aantal taxibedrijven is gestaag toegenomen van 4.700 in 2007 naar bijna 9.000 in 

2017. Volgens het CBS komt de stijging volledig voor rekening van ZZP 

taxichauffeurs. In twee jaar tijd is het aantal taxibedrijven met één werkzame persoon 

met 55% toegenomen. Niet geheel toevallig was het taxiplatform Uber gelanceerd 

rond die tijd.17  

 

                                                        
13 C. Degryse, Digitalisation of the economy and its impact on labour markets, ETUI Working Paper 2016-02. 
14 Te raadplegen via https://www.tno.nl/media/7841/2016-22_factsheet_netherlands_platform_economie.pdf.   
15 P.T. de Beer en E. Verhulp, 'Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland?', 

TRA 2017/83.  
16 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/43/aantal-kleine-taxibedrijven-blijft-groeien (geraadpleegd op 5 

oktober 2017).  
17 Zie hierover meer uitgebreid paragraaf 2.5.  

Figuur 1: aantal geregistreerde taxibedrijven in NL (bron: CBS) 

https://www.tno.nl/media/7841/2016-22_factsheet_netherlands_platform_economie.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/43/aantal-kleine-taxibedrijven-blijft-groeien
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2.3 Werkplatforms in Nederland: een case study onderzoek 

De werkwijzen van de platforms kunnen, zoals eerder beschreven, enorm van elkaar 

verschillen. Het zou een tamelijk langdurige exercitie zijn om alle reeds opererende 

platforms te identificeren en te bespreken.18 Derhalve is gekozen om een case study 

onderzoek uit te voeren naar vier grote, in Nederland opererende, werkplatforms: 

Amazon Mechanical Turk, Temper, Uber en UberEATS. Mede omdat deze 

werkplatforms in verschillende sectoren actief zijn, verschillen de werkwijzen ervan 

dusdanig dat toch een vrij rijk geschakeerd beeld kan worden verkregen van de 

platforms. In de volgende subparagrafen zal telkens per gekozen platform concreet 

worden ingegaan op het werkproces, de belangrijkste actoren en de wijze van 

beloning.  

 

2.3.1 Amazon Mechanical Turk 

Het eerste onderzochte platform is Amazon Mechanical Turk (hierna ook wel: AMT), 

dat door het Amerikaanse bedrijf Amazon eind 2005 werd gelanceerd. Het platform is 

vernoemd naar een Hongaarse schaakspelmachine uit 1769, waar in werkelijkheid een 

echte schaker in verstopt zat.19 Het platform was aanvankelijk opgezet om taken 

binnen het moederbedrijf Amazon.com onder te verdelen, maar werd al gauw 

beschikbaar gesteld voor het grote publiek. Het type werk dat via het platform kan 

worden verricht wordt ook wel ‘crowdwork’ genoemd. Bij crowdwork wordt het 

werk online uitgevoerd via platforms die organisaties en bedrijven in verbinding 

brengen met potentiële werknemers en zelfstandige ondernemers over de hele 

wereld.20 Hoewel de aard van de taken verschilt per platform, gaat het dikwijls om 

zogenoemde ‘microtasks’: kleine, eentonige opdrachten, die bedrijven of organisaties 

niet kunnen automatiseren via machines, omdat een menselijk oordeel vereist is.21 

Hierbij valt onder meer te denken aan het invullen van enquêtes, het vertalen van een 

tekst en het omzetten van een audiobestand naar een tekstbestand. Toch zijn er op de 

meeste platforms ook grotere taken te vinden, zoals het creëren van een logo, het 

ontwerpen van een website of het bouwen van een applicatie op een mobiele 

telefoon.22 

 

Op AMT kunnen bedrijven, door het platform ook wel “Aanvragers” genoemd, 

zogenoemde “Human Intelligence Tasks” of “HITs” online zetten. Hierbij gaat het 

om microtasks, zoals het vertalen van een tekst, het categoriseren van foto’s of het 

invullen van een enquête.23 Deze micro-taken maken doorgaans deel uit van grotere 

projecten of structurele activiteiten van een Aanvrager en zijn niet aan plaats en tijd 

gebonden.24 Volgens Amazon hebben meer dan 500.000 platformwerkers, door AMT 

ook wel aangeduid als “Uitvoerders”, uit 190 landen zich aangesloten bij het 

platform.25 

                                                        
18 Zie https://www.my.stibbe.com/mystibbe/tools/platformarbeid-overzicht-werkplatforms#content8 voor een 

overzicht van de bekendste werkplatforms.  
19 Trebor Scholz, Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy, New York: 

Polity Press 2016.  
20 A. Felstiner, 'Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry', Berkeley 

Journal of Employment and Labor Law, Vol. 32, No. 1, 2011. 
21 A. Tarable, A. Nordio, E. Leonardi en M. Ajmone Marsan, The Importance of Worker Reputation Information in 

Microtask-Based Crowd Work Systems, Ithaca: Cornell University Press 2016.  
22 Idem.  
23 M.S. Houwerzijl, 'Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning', TRA 2017/14. 
24 Idem.  
25 Zie https://requester.mturk.com/tour (geraadpleegd op 25 september 2017).  

https://www.my.stibbe.com/mystibbe/tools/platformarbeid-overzicht-werkplatforms#content8
https://requester.mturk.com/tour
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2.3.1.1 Het werkproces 

Het online platform werkt volgens een zogenoemd ‘Application Programming 

Interface’ (API). Dit programma maakt het mogelijk voor Aanvragers om de software 

van het platform telkens uit te breiden met nieuwe functionaliteiten.26 Aanvragers 

kunnen met het programma hun HITs tevens meerdere malen plaatsen op de website. 

Zo kunnen twee Uitvoerders afzonderlijk van elkaar aan dezelfde HIT werken. Indien 

beide Uitvoerders exact hetzelfde resultaat leveren, worden ze beiden betaald. 

Wanneer de antwoorden van elkaar afwijken, wordt de taak door de software 

automatisch een derde keer toegewezen aan een meer gekwalificeerde Uitvoerder en 

tegen een hogere prijs. In dit werkproces komt de Uitvoerders met (nagenoeg) 

hetzelfde antwoord een vergoeding toe, terwijl het afwijkende antwoord van de derde 

Uitvoerder onjuist wordt geacht en er geen betaling volgt.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 geeft het werkproces weer van AMT. Dit werkproces kent drie actoren: 

Aanvrager, AMT en Uitvoerder. De aanvrager ontwerpt (eventueel met behulp van de 

software van AMT) zijn HIT. De HIT wordt op het online platform van AMT 

geplaatst, waarna Uitvoerders ervoor kunnen kiezen om aan de HIT te werken. 

Wanneer de HIT door een Uitvoerder is voltooid, kan hij deze online indienen bij 

AMT. AMT verzamelt en verwerkt de geüploade gegevens en stuurt deze naar de 

Aanvrager. Slechts indien de Aanvrager akkoord gaat met de (bruikbaarheid van de) 

door AMT verstuurde resultaten komt de Uitvoerder een vergoeding toe.  

 

 

 

 

                                                        
26 M. Truyens, ‘Open source software: een stand van zaken’, Computerrecht 2011/98, par. 1. 
27 M.S. Silberman en L. Irani, 'Operating an employer reputation system: lessons from Turkopticon, 2008-2015', 

Comparative Labor Law and Policy Journal 2016-37. 

Figuur 2: werkproces AMT 
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2.3.1.2 De Uitvoerders 

Medio 2016 is door het Amerikaanse Pew Research Center (hierna: PRC) onderzoek 

verricht naar de demografie van Uitvoerders op AMT.28 Ten behoeve van dit 

onderzoek heeft het PRC enquêtes geplaatst op AMT. Deze enquêtes zijn in totaal 

door 3.370 Uitvoerders ingevuld. De resultaten van dit onderzoek (wat de afkomst 

van de Uitvoerders betreft) worden weergegeven in Figuur 3.  

 

 
 

 

Zo’n 80% van de Uitvoerders komt uit de Verenigde Staten. Nog eens 16% woont in 

India, terwijl 4% van de ondervraagden afkomstig is uit andere landen. Uit onderzoek 

verricht door de University of Pennsylvania in 2014 blijkt dat 1,15% van de 

Uitvoerders afkomstig is uit Nederland.29 De ondervraagde Uitvoerders waren voorts 

gemiddeld 31 jaar en twee derde van hen geeft aan in het bezit te zijn van een 

academische graad.30 18% van de ondervraagden geeft bovendien aan de inkomsten 

van AMT nodig te hebben om maandelijks rond te komen.31 

 

Alle Uitvoerders worden door AMT ingeschaald in een zogenoemde 

‘bekwaamheidscategorie’.32 Een beginnende Uitvoerder wordt automatisch geplaatst 

in de categorie ‘Worker’. Op grond van zijn prestaties kan een Uitvoerder worden 

gepromoveerd tot ‘Master Worker’.33 Sommige HITs, in het bijzonder die met een 

relatief hoge vergoeding, kunnen enkel door Master Workers worden uitgevoerd. 

Master Workers worden door AMT op de volgende manier omschreven:34 

 

“A Master Worker is a top Worker of the MTurk marketplace that has been granted 

the Mechanical Turk Masters Qualification. These Workers have consistently 

                                                        
28 P. Hitlin, Research in the Crowdsourcing Age, a Case Study: How scholars, companies and workers are using 

Mechanical Turk, a 'gig economy' platform, for tasks computers can't handle, Washington: Pew Research Center 

2016. Te raadplegen via http://www.pewinternet.org/2016/07/11/research-in-the-crowdsourcing-age-a-case-study/.   
29 E. Pavlick e.a., The Language Demographics of Amazon Mechanical Turk, Philadelphia: University of 

Pennsylvania 2014. Te raadplegen via http://aclweb.org/anthology/Q14-1007.   
30 P. Hitlin 2016, p. 2.  
31 P. Hitlin 2016, p. 4.  
32http://docs.aws.amazon.com/AWSMechTurk/latest/RequesterUI/ManagingQualificationTypes.html 

(geraadpleegd op 10 oktober 2017).  
33https://www.mturk.com/mturk/help?helpPage=worker#what_is_master_worker (geraadpleegd op 10 oktober 

2017).  
34 Idem. 

80%
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Afkomst Uitvoerders AMT
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Figuur 3: Afkomst Uitvoerders AMT 

http://www.pewinternet.org/2016/07/11/research-in-the-crowdsourcing-age-a-case-study/
http://aclweb.org/anthology/Q14-1007
http://docs.aws.amazon.com/AWSMechTurk/latest/RequesterUI/ManagingQualificationTypes.html
https://www.mturk.com/mturk/help?helpPage=worker#what_is_master_worker
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demonstrated a high degree of success in performing a wide range of HITs across a 

large number of Requesters. (..) Some of the key categories of data that are 

considered to be granted and maintain the Masters Qualification include the Worker's 

ability to consistently submit high-quality results (as indicated by Requester approval 

rates and other related factors), marketplace tenure, and variety of work performed. 

Master Workers have access to work that requires a Masters Qualification.” 

 

Op basis van individuele statistische gegevens van de prestaties van een Uitvoerder 

wordt bepaald of een Uitvoerder in aanmerking komt voor een ‘Master Qualification’. 

Hierbij wordt vooral gekeken naar het vermogen van de werknemer om “consistent 

resultaten van hoge kwaliteit te leveren”. Omdat een Uitvoerder de Master 

Qualification niet zelf kan aanvragen, wordt hij aangespoord om zoveel mogelijk 

HITs zo goed mogelijk te voltooien. Gemiddeld gezien dient een Uitvoerder 10.000 

HITs te hebben voltooid, met een aanvaardingspercentage van 99%, om in 

aanmerking te komen voor een Master Qualification.35 

 

2.3.1.3 De Aanvragers 

Hoewel er duizenden Aanvragers op AMT actief zijn, wordt de markt gedomineerd 

door enkele grote organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 98% van de 

HITs wordt geplaatst door 10% van de Aanvragers.36 Deze Aanvragers zijn meestal 

grote organisaties, zoals Google en de U.S. Army Research Laboratory, die zowel zelf 

een HIT kunnen ontwerpen, als gebruik kunnen maken van de API van AMT om een 

HIT te ontwikkelen.37 Ook Twitter heeft in het verleden gebruik gemaakt van AMT 

om bepaalde “hashtags” te laten sorteren.38 Deze oligarchie binnen AMT heeft 

invloed op de hoogte van de vergoeding die de Aanvragers moeten uitkeren, indien 

een voltooide HIT wordt goedgekeurd.  

 

2.3.1.4 De vergoeding 

Aan iedere HIT wordt een vergoeding gekoppeld. Deze vergoeding wordt reeds met 

het uploaden van de HIT overgemaakt naar AMT. De Aanvragers mogen zelf de 

hoogte van deze vergoeding bepalen en AMT ontvangt, afhankelijk van de soort HIT, 

tussen de 20% en 45% toeslag over deze vergoeding, met een minimum van $ 0,01.39 

De Aanvragers hebben volledige autonomie bij het goedkeuren of afwijzen van een 

voltooide HIT.40 Slechts bij een succesvolle voltooiing van de HIT krijgen de 

Uitvoerders de daaraan gekoppelde vergoeding. Uitvoerders wiens voltooide HITs 

worden afgewezen ontvangen geen vergoeding, maar de Aanvragers mogen niettemin 

de resultaten behouden en zelfs gebruiken.41 De Uitvoerders kunnen binnen het 

systeem van AMT bovendien niet in bezwaar gaan tegen de beslissing van een 

Aanvrager om een voltooide HIT af te wijzen. Ingeval de Uitvoerder aldus het 

                                                        
35 https://www.thenation.com/article/how-crowdworkers-became-ghosts-digital-machine/ (geraadpleegd op 10 

oktober 2017).  
36 S. Kingsley, M. Gray, en S. Suri, ‘Accounting for Market Frictions and Power Asymmetries in Online Labor 

Markets,’ Policy & Internet 2015/7. 
37 Zie meer uitgebreid https://requester.mturk.com/case_studies (geraadpleegd op 10 oktober 2017).  
38 http://www.businessinsider.com/twitter-uses-army-of-low-paid-amazon-workers-to-manually-sort-hashtags-for-

advertisers-2013-1?international=true&r=US&IR=T (geraadpleegd op 10 oktober 2017).  
39 https://requester.mturk.com/pricing (geraadpleegd op 10 oktober 2017).  
40 https://requester.mturk.com/policies/conditionsofuse (geraadpleegd op 10 oktober 2017).  
41 https://requester.mturk.com/policies/conditionsofuse (geraadpleegd op 10 oktober 2017).  

https://www.thenation.com/article/how-crowdworkers-became-ghosts-digital-machine/
https://requester.mturk.com/case_studies
http://www.businessinsider.com/twitter-uses-army-of-low-paid-amazon-workers-to-manually-sort-hashtags-for-advertisers-2013-1?international=true&r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/twitter-uses-army-of-low-paid-amazon-workers-to-manually-sort-hashtags-for-advertisers-2013-1?international=true&r=US&IR=T
https://requester.mturk.com/pricing
https://requester.mturk.com/policies/conditionsofuse
https://requester.mturk.com/policies/conditionsofuse
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vermoeden heeft dat zijn voltooide HIT, al dan niet met opzet, ten onrechte is 

afgewezen, ontbeert het hem aan mogelijkheden om deze afwijzing aan te vechten.  

 

Figuur 4 is illustratief voor de autonomie van de Aanvragers bij het bepalen van de 

hoogte van de vergoeding. Zo biedt Aanvrager ‘Speechpad” $ 2,63 voor een HIT met 

als titel “Transcribe Audio A2599607 (Audio length: 4 minutes 52 seconds” en een 

geschatte doorlooptijd van 60 minuten. Aanvrager ‘amturk’ heeft een HIT geplaatst, 

getiteld “Input specific values displayed in the image”. De vergoeding voor deze HIT 

bedraagt $ 0,-. Laatstgenoemde Aanvrager lijkt zich te richten op Uitvoerders die erop 

uit zijn om een Master Qualification te bemachtigen of deze te behouden.  

 

 
 

 

In Figuur 5 zijn de, op het moment van zoeken, meest lucratieve HITs op AMT 

weergegeven. Al deze HITs zijn geplaatst door Aanvrager “Speechpad” en omvatten 

het omzetten van een audio- of videobestand naar een tekstbestand. De doorlooptijden 

van deze HITs zijn echter aanzienlijk langer. Zo duurt de vierde HIT 24 uur en 3 

minuten om te voltooien en wordt bij voltooiing een bedrag van $ 56,84 uitgekeerd. 

Dat is omgerekend zo’n $ 2,36 per uur.  

 
 

Figuur 4: enkele HITs op AMT  

Figuur 5: meest lucratieve HITs op AMT  
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2.3.2 Temper 

Het volgende te bespreken platform is het in Nederland opgerichte Temper. Temper 

biedt de mogelijkheid aan horecaondernemingen om online klussen te plaatsen. 

Geregistreerde platformwerkers (door Temper aangeduid als ‘Opdrachtnemers’) 

krijgen een overzicht van de klussen te zien en kunnen reageren op deze klussen. 

Wanneer de horecaonderneming (Temper spreekt in dit kader van ‘Opdrachtgevers’) 

de klus toewijst aan de platformwerker, komt een overeenkomst tussen hen tot stand. 

Het platform benadrukt dat zij geen partij is bij deze overeenkomst en dat zij niet 

aansprakelijk is voor de kwaliteit van het werk dat de opdrachtnemers leveren.42 

 

Temper werkt volgens het principe ‘work on-demand’. Bij work on-demand gaat het 

om wat traditionelere opdrachten, zoals transport, schoonmaak of het verrichten van 

(administratieve) klusjes.43 Het werk wordt aangeboden op en toegewezen via een 

website of een mobiele app. Het bedrijf achter deze website of app brengt niet alleen 

vraag en aanbod bij elkaar, maar stelt doorgaans tevens minimale kwaliteitsnormen 

vast voor de dienstverlening en houdt zich bezig met de selectie van platformwerkers.  

 

Het grote verschil tussen crowdwork en work on-demand is dat bij crowdwork de 

betrokkenen op mondiaal niveau kunnen opereren, terwijl het werk via work on-

demand doorgaans enkel op lokale basis kan worden verricht.44 

 

2.3.2.1 Het werkproces 

De Opdrachtgevers dienen een account aan te maken op Temper, waarna zij klussen 

kunnen plaatsen op het platform. Iedere klus bevat in ieder geval een beschrijving van 

de werkzaamheden, de hoogte van de vergoeding per uur en de duur van de klus. 

Opdrachtgevers kunnen voorts kledingvereisten voorschrijven. De klussen worden 

vervolgens online geplaatst op de website van Temper, waarna Opdrachtnemers 

hierop kunnen reageren. De Opdrachtnemers dienen hiervoor echter allereerst een 

account aan te maken op Temper, zodat ze door het platform kunnen worden 

gescreend.45 

 

De Opdrachtnemers werken vaak in een team van werknemers van de Opdrachtgever 

en dienen de aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Het platform heeft zelf 

geen instructiebevoegdheid aangaande de uitvoering van het werk. Op grond van 

artikel 7.2 van de algemene voorwaarden is het de Opdrachtnemer wel verboden om 

zonder voorafgaande toestemming van Temper een (arbeids)overeenkomst aan te 

gaan met de Opdrachtgever. Opdrachtgevers riskeren voorts een contractuele boete 

van € 3000,- indien zij buiten het platform om een contract sluiten met de 

Opdrachtnemer. 

  

                                                        
42 Art. 6.2 Gebruiksvoorwaarden opdrachtnemers. Zie https://temper.works/algemene-

voorwaarden/opdrachtnemers (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
43 C. Codagnone, F. Abadie, F. Biagi, The Future of Work in the ‘Sharing Economy’: Market Efficiency and 

Equitable Opportunities or Unfair Precarisation?, JRC Science for Policy Report 2016. (europese commissie 

onderzoeksrapport). 
44 Europees Parlement, The Situation of Workers in the Collaborative Economy, Paper PE 587.316 (October 2016). 
45 Position paper Temper over "Werk in de platform economie" voor het rondetafelgesprek georganiseerd door de 

vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 1. 

https://temper.works/algemene-voorwaarden/opdrachtnemers
https://temper.works/algemene-voorwaarden/opdrachtnemers
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Na afloop van de klus wordt de Opdrachtgever gevraagd om de Opdrachtnemer te 

beoordelen aan de hand van een soortgelijk beoordelingssysteem als dat van Uber.46 

Van alle beoordelingen wordt een gemiddelde gemaakt, dat zichtbaar wordt gemaakt 

op het profiel van de Opdrachtnemer. Of de Opdrachtnemer in aanmerking komt voor 

een bepaalde klus hangt dan ook vaak af van diens beoordeling en de eisen die aan de 

klus worden gesteld.  

 

Wanneer de Opdrachtnemer naar tevredenheid van de Opdrachtgever heeft gewerkt, 

dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om deze Opdrachtnemer toe voegen aan 

zijn zogenoemde ‘Flexpool’. Dit is een groep van Opdrachtnemers die hebben 

bewezen in een specifieke functie naar behoren te kunnen presteren. Bij het plaatsen 

van klussen binnen deze functie kan de Opdrachtgever vervolgens aangeven dat 

Opdrachtnemers uit zijn Flexpool automatisch worden geaccepteerd, indien zij 

reageren op een klus.47 

 

Wanneer de Opdrachtnemer de klus annuleert binnen een met de Opdrachtgever 

afgesproken termijn van 24, 48 of 72 uur, dan dient eerstgenoemde zelf voor 

vervanging te zorgen.48 De Opdrachtnemer kan via het systeem aangeven dat hij een 

vervanger zoekt, waarna de klus weer verschijnt op de website van het platform. Uit 

de lijst met platformwerkers die hebben gereageerd op de klus dient de verhinderde 

Opdrachtnemer vervolgens een kandidaat te kiezen. De Opdrachtnemer blijft 

verantwoordelijk voor de klus totdat er (tijdig) een vervanger is gevonden en 

geaccepteerd. Indien dit niet lukt, dien de Opdrachtnemer zelf naar de opdracht te 

gaan om een 'No Show-melding' te voorkomen.  

 

Een 'No Show-melding' heeft tot gevolg dat de Opdrachtnemer pas na betaling van 

een borg van € 100,- weer kan reageren via het platform.49 Ook wordt het 

opkomstpercentage50 van de Opdrachtnemer verlaagd, hetgeen Opdrachtgevers kan 

beïnvloeden bij het maken van een keuze voor de juiste kandidaat voor een klus. 

 

2.3.2.2 De Opdrachtnemers 

Temper richt zich op personen die werkzaam (willen) zijn in de horeca. Het platform 

beschouwt de geregistreerde platformwerkers op haar website als freelancers of 

zelfstandigen.51 De platformwerkers dienen dan ook te beschikken over een KVK-

nummer en een BTW-nummer bij de Belastingdienst.52 Hoewel Temper de exacte 

cijfers van het aantal Opdrachtnemers niet bekend heeft gemaakt, liet het platform 

eind 2017 weten dat het in een korte tijd is gegroeid tot meer dan 33.000 

                                                        
46 http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/mijn-profiel/hoe-werkt-het-ratingsysteem (geraadpleegd op 20 

oktober 2017).  
47 http://help.temper.works/voor-opdrachtgevers/functies/werken-met-flexpools (geraadpleegd op 20 oktober 

2017).  
48 http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/vervanging/hoe-regel-ik-vervanging (geraadpleegd op 20 oktober 

2017).  
49 http://help.temper.works/beleid-and-richtlijnen/no-show/wat-is-een-no-show (geraadpleegd op 20 oktober 

2017).  
50 Dit percentage geeft aan hoe vaak de Opdrachtnemer (op tijd) is komen opdagen voor een geaccepteerde klus.  
51 Position paper Temper over "Werk in de platform economie" voor het rondetafelgesprek georganiseerd door de 

vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 1. 
52 http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/temper-weetjes/hoe-kan-ik-freelancer-worden (geraadpleegd op 

20 oktober 2017).  

http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/mijn-profiel/hoe-werkt-het-ratingsysteem
http://help.temper.works/voor-opdrachtgevers/functies/werken-met-flexpools
http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/vervanging/hoe-regel-ik-vervanging
http://help.temper.works/beleid-and-richtlijnen/no-show/wat-is-een-no-show
http://help.temper.works/voor-opdrachtnemers/temper-weetjes/hoe-kan-ik-freelancer-worden
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geregistreerde platformwerkers en iedere maand met 20% groeit. Over de achtergrond 

van de Opdrachtnemers is verder niets bekend.53 

 

2.3.2.3 Vergoeding 

Opdrachtgevers hebben een volledige discretionaire bevoegdheid bij de bepaling 

tegen welk uurtarief een klus kan worden verricht. Op basis van het uurtarief stelt 

Temper een factuur op voor de Opdrachtnemer en wordt deze factuur naar de 

Opdrachtgever verzonden. De vergoeding wordt vervolgens door de Opdrachtgever 

overgemaakt naar het platform.  

 

Het platform ontvangt van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer een 

gebruikersvergoeding voor haar diensten. Platformwerkers zijn een bedrag van € 1,- 

per gewerkt uur verschuldigd aan Temper. Dit bedrag wordt ingehouden op de 

vergoeding die het platform namens de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever 

ontvangt. De Opdrachtgever betaalt voorts een bedrag van € 2,- per gewerkt uur voor 

overeenkomsten die via de website van het platform tot stand zijn gekomen.  

 

2.3.3 Uber 

Eén van de grootste, in Nederland opererende, werkplatforms is Uber. Hoewel de 

exacte cijfers sinds de oprichting niet openbaar worden gemaakt door Uber, liet Mark 

MacGann, Senior Financial en Head of Policy van het bedrijf, op 14 januari 2016 via 

Twitter weten dat er wereldwijd 1,5 miljoen Uber-chauffeurs actief zijn.54 

Vermoedelijk is het aantal actieve Uber-chauffeurs verder toegenomen, aangezien de 

bruto-omzet van het platform sinds voornoemde datum per kwartaal met miljarden is 

gestegen.55 Eind 2012 trad Uber toe tot de Nederlandse markt.56 

 

Uber koppelt klanten en, zowel beroepsmatige als particuliere, chauffeurs aan elkaar. 

Door middel van een smartphone applicatie krijgt de klant te zien welke chauffeurs in 

zijn omgeving beschikbaar zijn. De klant kan hierna aangeven waar hij naartoe wenst 

te worden vervoerd. Pas wanneer een chauffeur de rit accepteert, wordt zijn profiel 

getoond aan de klant. De chauffeurs worden aldus aan de klant toegewezen. Hierna 

krijgt de klant vaak de mogelijkheid om binnen enkele minuten de rit te annuleren, 

bijvoorbeeld omdat de chauffeur een te lage beoordeling heeft.  

 

2.3.3.1 Het werkproces 

Passagiers kunnen, als gezegd, door middel van de mobiele applicatie van Uber een 

taxi bestellen. Zodra de passagier is ingelogd, wordt zijn locatie vastgesteld via het 

GPS-systeem van de Uber-app. De passagier kan vervolgens aangeven waar hij 

naartoe wenst te worden vervoerd. Chauffeurs die zich in de buurt bevinden van de 

passagier krijgen het verzoek door en kunnen de rit accepteren.57 Na afloop van de rit 

kan de passagier, door middel van de Uber-app, de chauffeur beoordelen. Doordat de 

                                                        
53 Position paper Temper over "Werk in de platform economie" voor het rondetafelgesprek georganiseerd door de 

vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 2.  
54 Zie https://twitter.com/markmacgann/status/687587461711659009.  
55 https://www.businessinsider.nl/uber-leaked-finances-accounts-revenues-profits-2017-

2/?international=true&r=UK (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
56 https://www.nu.nl/nuzakelijk-overig/2941290/taxidienst-uber-komt-amsterdam.html (geraadpleegd op 20 

oktober 2017). 
57 A. de Vries-Stotijn, 'De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?', TvC 2016-3.  

https://twitter.com/markmacgann/status/687587461711659009
https://www.businessinsider.nl/uber-leaked-finances-accounts-revenues-profits-2017-2/?international=true&r=UK
https://www.businessinsider.nl/uber-leaked-finances-accounts-revenues-profits-2017-2/?international=true&r=UK
https://www.nu.nl/nuzakelijk-overig/2941290/taxidienst-uber-komt-amsterdam.html
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Uber-app de persoonlijke gegevens en mobiele nummers van de chauffeurs en 

passagiers verbergt, vindt alle interactie, zowel voor als na afloop van de rit, 

uitsluitend plaats via het platform.58  

 

Elk ritverzoek wordt achtereenvolgens naar één Uber-chauffeur per keer verstuurd, op 

basis van zijn afstand tot de passagier.59 De chauffeur krijgt vervolgens ongeveer 

vijftien seconden om het verzoek te accepteren of af te wijzen. Indien de chauffeur de 

rit binnen deze vijftien seconden niet accepteert, wordt deze aangeboden aan de 

eerstvolgende chauffeur in het systeem. Als de chauffeur minder dan 80% van de 

ritverzoeken accepteert, ontvangt hij eerst een waarschuwing en vervolgens eventueel 

een tijdelijke ‘time-out’ (zie Figuur 6). Wanneer een chauffeur drie verzoeken op een 

rij afwijst, zal de app, voor ongeveer tien minuten, stoppen met het verzenden van 

verzoeken aan deze chauffeur.  

 

 
 

 

 

De chauffeur krijgt bovendien niet te zien wat de bestemming van de passagier is, 

totdat het verzoek wordt geaccepteerd. Rosenblat noemt dit de “blind passenger 

acceptance rule” van Uber.60 Het gevolg is dat de chauffeurs niet kunnen zien of en in 

hoeverre de rit rendabel is. Daarbij speelt mede een rol dat Uber de ritprijzen vaststelt 

en deze, op basis van algoritmes en correlatieanalyses, continu wijzigt. De kosten 

voor een rit met een Uber-taxi worden berekend aan de hand van een starttarief en de 

afstand en duur van de rit. Uber hanteert, ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk, 

een starttarief van € 1,-, een kilometertarief van € 1,10 per kilometer en een tijdtarief 

                                                        
58 Hieronder vallen mede de facturering, beoordeling en klachtenafhandeling. Zie meer uitgebreid J. Prassl en M. 

Risak, 'Uber, Taskrabbit & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork', 

Comparative Labour Law and Policy Journal 2016.  
59 A. Weigend, Data for the People: How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You, La Vergne: Ingram 

Publisher Services US 2016.  
60 A. Rosenblat en L. Stark, 'Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers', 

International Journal of Communication 2016-10. 

Figuur 6: waarschuwing en tijdelijke ‘time-out’ 
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van € 0,25 per minuut.61 Deze ritprijzen zijn echter, zoals gezegd, dynamisch.62 Dit 

houdt in dat de ritprijs gebaseerd is op variabelen en dat, afhankelijk van deze 

variabelen, al dan niet een vermenigvuldigingsfactor van toepassing zou kunnen zijn 

op de rit. Uber illustreert dit aan de hand van een rekensom: 

 

‘Dit is een voorbeeld van wat je zou ontvangen voor een rit met een ritprijs van €10,- 

en een dynamisch tarief van 1.5: 

 

basistarief €2  

afstand €3  

tijd €5  

SUBTOTAAL: €10 

vermenigvuldigingsfactor: 1,5 

TOTAAL: €15 (€10 x 1,5) 

 

Het bedrag dat je ontvangt voor deze rit is dan €15. Hier gaat de Uber service fee 

nog van af.63 

 

De variabelen hebben onder meer betrekking op de vraag naar ritten op moment van 

aanvraag, het aantal beschikbare chauffeurs en het tijdstip.64 In mei 2017 liet Uber 

weten een nieuw tariefsysteem te testen; het zogeheten ‘route-based pricing’.65 Dit 

systeem berekent de ritprijs aan de hand van een voorspelling van wat de passagier 

bereid zou zijn te betalen. De voorspelling is gebaseerd op gegevens die het platform 

over een passagier heeft verzameld. Zo kan het systeem aan de hand van de WIFI-

locatie vaststellen waar de passagier werkt en woont. Indien de passagier in een rijke 

buurt woont, kan het zijn dat zijn rit duurder wordt dan de rit van een andere 

passagier, die in een armere wijk van de stad woont, ook al zijn de afstand en het 

tijdstip hetzelfde.66  

 

Naast het bepalen van de ritprijzen en de voorwaarden voor annulering en restitutie, 

heeft Uber een uitvoerige 'Code of Conduct' samengesteld waarin gedragsregels zijn 

beschreven ter waarborging van de kwaliteit van de dienst en de veiligheid van de 

chauffeurs en passagiers.67 Zo mogen zowel chauffeur als passagier niet met elkaar 

flirten, dient de chauffeur mee te werken aan een screening en wordt de chauffeur op 

het hart gedrukt om pauzes te nemen indien vermoeidheid optreedt.68 

 

Uber biedt in Nederland verschillende vervoer- en bezorgdiensten aan (zie Figuur 7). 

UberX is, volgens het platform zelf, de meest populaire dienst.69 De UberX-chauffeur 

dient te beschikken over een sedan-auto die maximaal tien jaar oud is, in “goede 

                                                        
61 https://www.uber.com/nl/blog/amsterdam/uberx-nu-de-helft-goedkoper-dan-een-taxi/ (geraadpleegd op 20 

oktober 2017).  
62 Uber noemt dit ook wel ‘Surge Pricing’, zie https://help.uber.com/h/34212e8b-d69a-4d8a-a923-095d3075b487 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
63 https://help.uber.com/h/e9375d5e-917b-4bc5-8142-23b89a440eec (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
64 https://help.uber.com/h/d2d43bbc-f4bb-4882-b8bb-4bd8acf03a9d (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
65 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/uber-s-future-may-rely-on-predicting-how-much-you-re-

willing-to-pay (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
66 https://www.businessinsider.nl/uber-controversial-pricing-charging-more-based-on-neighborhood-2017-

5/?international=true&r=US (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
67 A. de Vries-Stotijn, 'De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?',  TvC 2016-3, p. 100. 
68 https://www.uber.com/legal/community-guidelines/nl-nl/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
69 http://uberestimate.com/what-is-uberx/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

https://www.uber.com/nl/blog/amsterdam/uberx-nu-de-helft-goedkoper-dan-een-taxi/
https://help.uber.com/h/34212e8b-d69a-4d8a-a923-095d3075b487
https://help.uber.com/h/e9375d5e-917b-4bc5-8142-23b89a440eec
https://help.uber.com/h/d2d43bbc-f4bb-4882-b8bb-4bd8acf03a9d
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/uber-s-future-may-rely-on-predicting-how-much-you-re-willing-to-pay
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/uber-s-future-may-rely-on-predicting-how-much-you-re-willing-to-pay
https://www.businessinsider.nl/uber-controversial-pricing-charging-more-based-on-neighborhood-2017-5/?international=true&r=US
https://www.businessinsider.nl/uber-controversial-pricing-charging-more-based-on-neighborhood-2017-5/?international=true&r=US
https://www.uber.com/legal/community-guidelines/nl-nl/
http://uberestimate.com/what-is-uberx/
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conditie” verkeert en verzekerd is via een taxiverzekering. De chauffeur moet voorts 

beschikken over een chauffeurskaart en een taxivergunning en dient ingeschreven te 

zijn bij de Kamer van Koophandel.70 Het voertuig van de chauffeur dient bovendien 

voorzien te zijn van een blauw kenteken en een boordcomputer. Voor UberBlack-

chauffeurs gelden dezelfde vereisten, maar het voertuig mag maximaal vijf jaar oud 

zijn en moet getinte ruiten en een lederen bekleding hebben.71 UberVan-chauffeurs 

dienen tot slot de passagiers te vervoeren in een busje.  

 

 
 

 

Aanvankelijk bood Uber onder dienstnaam UberPop een vierde vervoersdienst aan. 

UberPop-chauffeurs waren ‘particuliere chauffeurs’ die van Uber niet over een 

chauffeurskaart of een taxivergunning hoefden te beschikken.72 De snordersdienst lag 

sinds de introductie ervan reeds flink onder vuur. Eind november 2014 heeft de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) aan Uber een last onder 

dwangsom opgelegd wegens het ‘verrichten van taxivervoer zonder een daartoe 

verleende vergunning’.73 Uber vocht het besluit van de ILT tevergeefs aan74 en 

besloot na een aantal boetes definitief te stoppen met UberPop75.  

                                                        
70 https://www.uber.com/drive/resources/vergunning/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
71 https://www.uber.com/drive/resources/voertuig/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
72 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1292361/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
73 https://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/22/uberpop-een-onschuldige-carpool-of-een-illegale-t-1440156-a683017 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
74 Zie CBb 8 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:450 en CBb 21 september 2017, ECLI:NL:CBB:2017:312. Het 

CBb is van oordeel dat UberPop, anders dan het platform heeft betoogd, geen vorm van carpoolen is maar een 

taxibedrijf. Aangezien de UberPop-chauffeurs bovendien niet beschikken over de juiste taxilicenties en niet 

voldoen aan de overige regels voor professioneel personenvervoer, is de dienst illegaal.  
75 https://www.uber.com/nl/blog/amsterdam/uberpop-stopt-in-nederland/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 

UberX
- Voordeligst 
geprijsd;

- Auto mag niet 
ouder zijn dan 
tien jaar;

- Chauffeur 
dient te 
beschikken 
over 
chauffeurskaart 
en 
taxivergunning.

UberBlack
- Luxe 
uitvoering;

- Auto mag niet 
ouder zijn dan 
vijf jaar;

- Chauffeur 
dient te 
beschikken 
over 
chauffeurskaart 
en 
taxivergunning.

UberVan
- Minimaal 
ruimte voor 6 
personen;

- Auto mag niet 
ouder zijn dan 
zeven jaar;

- Chauffeur 
dient te 
beschikken 
over 
chauffeurskaart 
en 
taxivergunning.

UberEATS
- Maaltijdbe-
zorgservice;

- Bezorger mag 
gebruikmaken 
van auto, fiets 
of scooter;

- Bezorger dient 
minimaal 
achttien jaar 
oud te zijn.

Uber diensten in Nederland 

Figuur 7: Uber diensten in Nederland 

https://www.uber.com/drive/resources/vergunning/
https://www.uber.com/drive/resources/voertuig/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1292361/
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/22/uberpop-een-onschuldige-carpool-of-een-illegale-t-1440156-a683017
https://www.uber.com/nl/blog/amsterdam/uberpop-stopt-in-nederland/


 

Pagina | 21  

 

Uber-chauffeurs kunnen er eveneens voor kiezen om een auto of bus te leasen, die 

reeds voldoet aan bovenstaande eisen. Aanvankelijk konden de chauffeurs de auto’s 

direct leasen van Uber.76 De insteek hierbij was om Uber-chauffeurs, die (vanwege 

hun kredietwaardigheid) niet in aanmerking kwamen voor een leaseovereenkomst 

elders, toch een auto te leasen.77 Hoewel de chauffeurs naast een leaseovereenkomst 

ook een zogenoemde 'Overeenkomst voor toestemming van betalingsaftrek' moesten 

ondertekenen, waarmee ze Uber toestemming gaven om de leasebetalingen in te 

houden op hun Uber-omzet, was deze leaseovereenkomst verder niet gekoppeld aan 

de driver-partnerovereenkomst met Uber. Het gevolg hiervan was dat ook ex-Uber-

chauffeurs, die aldus niet meer voor Uber reden, onverminderd gebonden waren aan 

de leaseovereenkomst, zelfs indien het Uber-account van de chauffeur op initiatief 

van het platform permanent is uitgeschakeld vanwege te lage beoordelingen.78 Mede 

door leaserijders die niet aan hun financiële verplichtingen konden voldoen, is de 

dienst medio 2017 stopgezet vanwege te hoge verliezen.79 Uber-chauffeurs hebben 

thans de mogelijkheid om een auto te leasen die voldoet aan voorgenoemde vereisten, 

maar de leaseovereenkomst wordt gesloten tussen de Uber-chauffeur en een partner 

leasemaatschappij van Uber.80  

 

2.3.3.2 De Uber-chauffeurs 

In 2015 heeft Uber, in samenwerking met Princeton University, een uitgebreid 

onderzoek laten verrichten naar hun chauffeurs.81 Op basis van enquêtes en 

administratieve gegevens heeft het platform een analyse kunnen maken van de groei 

van het aantal Uber-chauffeurs (door Uber ook wel 'driver partners' genoemd) en het 

profiel en inkomsten van deze chauffeurs.  

 

Uit Figuur 8 blijkt dat het aantal actieve Uber-chauffeurs exponentieel is toegenomen. 

In twee en een half jaar tijd is het aantal actieve Uber-chauffeurs gegroeid van nul 

naar ruim 160.000 in de Verenigde Staten. Als gezegd liet Uber topman Mark 

MacGann via Twitter weten dat het aantal Uber-chauffeurs begin 2016 wereldwijd 

1,5 miljoen bedroeg.82 

 

                                                        
76 Uber noemde deze dienst Xchange Leasing. Zie meer uitgebreid https://www.uber.com/info/netherlands-lease/ 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
77 https://www.rtlz.nl/business/uber-stopt-met-autolease-in-vs-vanwege-hoge-verliezen (geraadpleegd op 20 

oktober 2017).  
78 De ex-chauffeurs waren derhalve genoodzaakt om de leaseovereenkomst zelf op te zeggen, met inachtneming 

van de overeengekomen opzegtermijn, zie https://help.uber.com/h/aa6d0259-d5cd-4fdd-b791-c037271c99d6 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
79 https://www.rtlz.nl/business/uber-stopt-met-autolease-in-vs-vanwege-hoge-verliezen (geraadpleegd op 20 

oktober 2017).  
80 https://www.leaseplan.nl/uber-auto-lease#chauffeur-worden (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
81 J. Hall en A. Krueger, An Analysis of the Labor Market for Uber’s DriverPartners in the United States, 

Princeton University Press: Princeton 2015. Te raadplegen via 

https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%

80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf  
82 Het platform is bovendien actief in 633 steden wereldwijd, zie meer uitgebreid https://www.uber.com/nl/cities/  

https://www.uber.com/info/netherlands-lease/
https://www.rtlz.nl/business/uber-stopt-met-autolease-in-vs-vanwege-hoge-verliezen
https://help.uber.com/h/aa6d0259-d5cd-4fdd-b791-c037271c99d6
https://www.rtlz.nl/business/uber-stopt-met-autolease-in-vs-vanwege-hoge-verliezen
https://www.leaseplan.nl/uber-auto-lease#chauffeur-worden
https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf
https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf
https://www.uber.com/nl/cities/
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Ongeveer de helft van deze chauffeurs is tussen de 18 en 40 jaar oud en 47,7% van de 

ondervraagden geeft aan in het bezit te zijn van een academische graad. Dit laatste 

percentage is aanmerkelijk hoger dan dat van traditionele taxichauffeurs. Van de 

taxichauffeurs in loondienst geeft namelijk 18% aan in het bezit te zijn van een 

academische graad. De afwijking tussen beide percentages kan wellicht worden 

verklaard aan de hand van het volgende gegeven:  

 

“Uber's driver-partners fall into three roughly equal-sized groups: driver-partners 

who are partnering with Uber and have no other job (38 percent), driver-partners 

who work full-time on another job and partner with Uber (31 percent), and driver-

partners who have a part-time job apart from Uber and partner with Uber (30 

percent).” 

 

Meer dan zestig procent van de Uber-chauffeurs heeft, naast Uber, een voltijd- of 

deeltijdbaan. Aangezien Uber-chauffeurs vrij zijn om op ieder moment van de dag te 

rijden, gebruiken deze ‘deeltijd-chauffeurs’ de Uber-app enkel om wat bij te 

verdienen en rijden slechts ná werk of in het weekend voor Uber. Achter deze 

flexibiliteit schuilt echter een groot risico. Eén op de zes fulltime UberX-chauffeurs 

geeft namelijk aan meer te werken dan 50 uur per week. Van de UberBLACK-

chauffeurs gaat het zelfs om 20% van het totale aantal actieve chauffeurs. Deze 

chauffeurs houden zich aldus niet aan de maximale werktijden en de minimale 

rusttijden, zoals neergelegd in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit 

vervoer, om ongelukken door vermoeidheid te voorkomen.83 

 

Na afloop van een Uber-rit krijgen de passagier en de chauffeur de kans om elkaar via 

de app een beoordeling te geven van één tot vijf sterren.84 Deze beoordelingen hebben 

grote gevolgen voor de Uber-chauffeurs. Chauffeurs met een laag gemiddelde hebben 

een grotere kans om afgewezen te worden door de passagier. Als een Uber-chauffeur 

bovendien onder een bepaald gemiddelde komt, wordt hem (al dan niet tijdelijk) de 

                                                        
83 Zie onder meer artikel 2.5.1 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer hieromtrent. Zie verder meer uitgebreid over 

dit risico paragraaf 2.7.3.  
84 https://help.uber.com/h/bfea011b-3fde-4647-8b4a-5cc1bbc37899 (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 

Figuur 8: aantal actieve Uber-chauffeurs (bron: J. Hall 
en A. Krueger) 

https://help.uber.com/h/bfea011b-3fde-4647-8b4a-5cc1bbc37899
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toegang ontzegd tot de app (zie Figuur 9).85 Uber zou bij een gemiddelde van 4.6 

reeds overgaan tot een (tijdelijke) schorsing.86 

 

 
 

 

 

2.3.3.3 De vergoeding 

Uit het onderzoek van Hall en Krueger is gebleken dat de omzet die wordt 

gegenereerd door het rijden voor Uber een gewichtige bron van inkomsten vormt voor 

de Uber-chauffeurs.87 Van de chauffeurs geeft 40% aan dat hun Uber-omzet de enige 

of belangrijkste bron van inkomen is. Ondanks het belang dat met deze omzet 

gemoeid is, kunnen de Uber-chauffeurs weinig invloed uitoefenen op het vaststellen 

en wijzigen van tarieven van en de wijze van betaling voor een rit.88 Conform de 

driver-partnerovereenkomst tussen de chauffeur en Uber, alsmede de algemene 

voorwaarden, behoudt Uber zich het recht voor om de rittarieven eenzijdig vast te 

stellen of te herzien, ‘te allen tijde naar eigen goeddunken van Uber’.89 Sinds de 

oprichting van Uber wordt steen en been geklaagd over dit gebrek aan inspraak bij het 

bepalen van de ritprijzen.  

 

Uit onderzoek verricht door Warwick Business School en New York University bleek 

dat Uber-chauffeurs bij wijlen onder één hoedje spelen om het algoritme te 

manipuleren.90 Gedurende het onderzoek werden berichten op het (onafhankelijke) 

forum Uberpeople.net geanalyseerd. Chauffeurs bleken afspraken te hebben gemaakt 

                                                        
85 https://newsroom.uber.com/feedback-is-a-2-way-street/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
86 http://uk.businessinsider.com/leaked-charts-show-how-ubers-driver-rating-system-works-2015-

2?international=true&r=UK&IR=T (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
87 J. Hall en A. Krueger, An Analysis of the Labor Market for Uber’s DriverPartners in the United States, 

Princeton University Press: Princeton 2015. Te raadplegen via 

https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%

80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf 
88 A. de Vries-Stotijn, 'De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?',  TvC 2016-3, p. 100.  
89 https://www.uber.com/legal/terms/nl/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).   
90 http://www.independent.co.uk/news/business/news/uber-drivers-work-together-price-surge-go-offline-charge-

customers-more-game-app-supply-demand-a7872871.html (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

Figuur 9: bericht van tijdelijke schorsing 

https://newsroom.uber.com/feedback-is-a-2-way-street/
http://uk.businessinsider.com/leaked-charts-show-how-ubers-driver-rating-system-works-2015-2?international=true&r=UK&IR=T
http://uk.businessinsider.com/leaked-charts-show-how-ubers-driver-rating-system-works-2015-2?international=true&r=UK&IR=T
https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf
https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf
https://www.uber.com/legal/terms/nl/
http://www.independent.co.uk/news/business/news/uber-drivers-work-together-price-surge-go-offline-charge-customers-more-game-app-supply-demand-a7872871.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/uber-drivers-work-together-price-surge-go-offline-charge-customers-more-game-app-supply-demand-a7872871.html
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om op bepaalde momenten massaal gelijktijdig uit te loggen uit de Uber-app. Het 

systeem denkt dan dat er minder taxi’s beschikbaar zijn en dat de vraag is 

toegenomen, waardoor de prijzen automatisch worden verhoogd. Wanneer de 

ritprijzen op hun hoogst zijn, loggen de chauffeurs weer in en kunnen dan meer 

verdienen per rit. Volgens de onderzoekers proberen de Uber-chauffeurs op deze 

manier vooral hun ontstemming te tonen. Naast meer betrokkenheid eisen de 

chauffeurs betere communicatie. Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk heeft 

Uber haar beleid hieromtrent niet aangepast. Voor de Uber-chauffeurs heeft dit als 

gevolg dat het algoritme van het platform van grote invloed is op hun maandelijkse 

omzet.  

 

Hoeveel de chauffeurs per uur verdienen is onder meer afhankelijk van de soort 

dienst, het tijdstip en de ophaallocatie. Uber stelt dat haar UberX-partners gemiddeld 

een omzet behalen tussen de € 20,- en € 30,- per uur.91 Deze bedragen zijn echter nog 

vóór aftrek van Ubers commissie, de zogeheten ‘service fee’. Dit is een percentage 

(tussen de 20 en 30 procent) van de ritprijs dat Uber na afloop van iedere rit inhoudt.92 

Ondanks dit percentage zou een bovenmodaal inkomen in het verschiet liggen voor de 

aankomende Uber-chauffeur: 

 

‘Je kunt zo veel rijden als je wil. Hoe meer je rijdt, hoe meer je verdient. Je wordt 

wekelijks uitbetaald. Gemiddelde omzetten bij veertig uur rijden zijn zo'n €5.000 per 

maand.’93 

 

Dit komt neer op een omzet van ruim € 30,- per uur gemiddeld. Uit onderzoek 

verricht door The Washington Post bleek echter dat Uber-chauffeurs veel meer dan 40 

uur per week zouden moeten rijden om ook maar enigszins in de buurt te komen van 

de genoemde maandomzet.94 Bovendien zou Uber bij de berekening geen rekening 

houden met de kosten voor brandstof, verzekering, parkeren, onderhoud, reparaties en 

de Uber-service fee.  

 

Volgens de krant verdiende een UberX-chauffeur uit New Jersey, die 12 uur op één 

dag reed, ongeveer $ 180,-. Dit komt neer op een omzet van $ 15,- per uur, vóór 

aftrek van alle kosten. Time Magazine berekende een omzet van $ 15,68 per uur.95 Na 

aftrek van alle kosten en belastingen zou de chauffeur uit New Jersey slechts $ 4,54 

per uur omzetten. 

 

2.3.4 UberEATS 

Het laatste onderzochte werkplatform is UberEATS, een dochterbedrijf van Uber. Via 

dit platform kunnen geregistreerde klanten maaltijden van nabijgelegen restaurants 

bezorgd krijgen via koeriers. De werkwijze van UberEATS komt grotendeels overeen 

met die van Uber, maar het betreft hier het vervoer van goederen en niet van 

personen. Bij UberEATS zijn voorts niet drie maar vier actoren betrokken: het 

platform, de platformwerker, het restaurant en de klant. Hoewel de koeriers vrij zijn 

                                                        
91 https://newsroom.uber.com/netherlands/geen-auto-geen-probleem/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017). 
92 J. Prassl en M. Risak, 'Uber, Taskrabbit & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of 

Crowdwork', Comparative Labour Law and Policy Journal 2016. 
93 https://www.uber.com/nl/drive/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
94 https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/05/27/ubers-remarkable-growth-could-end-the-

era-of-poorly-paid-cab-drivers/?utm_term=.3e767d2be060 (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
95 http://time.com/money/4845407/uber-drivers-really-make-per-hour/ (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

https://newsroom.uber.com/netherlands/geen-auto-geen-probleem/
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https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/05/27/ubers-remarkable-growth-could-end-the-era-of-poorly-paid-cab-drivers/?utm_term=.3e767d2be060
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2014/05/27/ubers-remarkable-growth-could-end-the-era-of-poorly-paid-cab-drivers/?utm_term=.3e767d2be060
http://time.com/money/4845407/uber-drivers-really-make-per-hour/
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in hun keuze voor een voertuig, wordt doorgaans gekozen voor een (snor)fiets, om 

brandstofkosten te besparen.  

 

2.3.4.1 Het werkproces 

Op 29 september 2016 lanceerde Uber de app UberEATS in Nederland.96 Door 

middel van de app kunnen consumenten maaltijden thuis laten bezorgen door een 

koerier.  

 

De app werkt vrijwel volgens hetzelfde principe, maar kent, in plaats van drie, vier 

actoren: UberEATS, partnerrestaurants van UberEATS, koeriers en consumenten. 

Consumenten kunnen via de app zoeken naar restaurants bij hen in de buurt en 

vervolgens een maaltijd bestellen. De restaurants ontvangen een melding van deze 

bestelling en geven aan wanneer een koerier langs kan komen om de bestelling af te 

halen. Via de koeriers-app van UberEATS krijgen koeriers te zien bij welke 

restaurants bestellingen kunnen worden afgehaald. De koeriers mogen bij het 

bezorgen niet alleen gebruikmaken van een auto, maar ook van een scooter of fiets.97  

 

UberEATS draagt zorg voor de administratieve en financiële afwikkeling van de 

bestellingen en wijst de bestellingen toe aan een koerier. De koerier kan vervolgens 

via de app de aangeboden bestelling accepteren of weigeren. Tussen de koerier en het 

restaurant bestaat geen contractuele, maar slechts een feitelijke relatie. De koerier 

haalt de maaltijd op bij het restaurant en bezorgt deze bij de klant. Met de klant heeft 

de koerier evenmin een contractuele relatie. Tussen UberEATS en het restaurant 

bestaat een overeenkomst, uit hoofde waarvan het restaurant het online platform van 

UberEATS gebruikt voor de verkoop en bezorging van maaltijden. Het restaurant 

betaalt een vergoeding aan UberEATS voor het gebruik van het platform, de 

bezorging en de afwikkeling van de transactie met zowel de klant als de koeriers.  

 

2.3.4.2 De koeriers 

UberEATS-koeriers zijn, als eerder besproken, niet verplicht om ten behoeve van het 

afleveren van bestellingen een auto te gebruiken, maar kunnen tevens gebruikmaken 

van een fiets of een scooter. Van een koerier wordt aldus niet vereist dat deze in het 

bezit is van een (auto)rijbewijs. Voorts hoeven de jongeren zich niet te registreren bij 

de Kamer van Koophandel, hoewel ze volgens UberEATS als zelfstandige 

ondernemers opereren. De dienst is om die reden erg populair onder jongeren. Zo’n 

8% van de UberEATS-koeriers in Nederland is minderjarig.98 De koeriers hebben 

doorgaans geen ongevallenverzekering, worden niet doorbetaald bij ziekte en worden 

niet geholpen bij het doen van belastingaangifte. Wat betreft het doen van 

belastingaangifte raadt UberEATS koeriers aan om ‘een bevoegde belastingadviseur 

of accountant te raadplegen’ indien ze meer informatie hieromtrent nodig hebben.99 

 

                                                        
96 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/uber-gaat-in-amsterdam-maaltijden-bezorgen-gewoon-met-de-fiets 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
97 https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?70307t 
98 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/asscher-haalt-uit-naar-asociale-behandeling-jonge-ubereats-bezorgers 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
99 https://www.parool.nl/amsterdam/minister-asscher-stelt-onderzoek-in-naar-beleid-ubereats~a4459673/ 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/uber-gaat-in-amsterdam-maaltijden-bezorgen-gewoon-met-de-fiets
https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?70307t
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/asscher-haalt-uit-naar-asociale-behandeling-jonge-ubereats-bezorgers
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Deze werkwijze van UberEATS kon op veel kritiek rekenen. Het Parool kopte op 19 

mei 2017 boven een kritisch hoofdartikel: ‘Bezorgers op de fiets worden aan hun lot 

overgelaten’.100 Gijs van Dijk, Kamerlid van het PvdA, stelde Kamervragen naar 

aanleiding van het bericht dat UberEATS en fastfoodketen McDonald's de handen 

ineen slaan om maaltijden thuis te laten bezorgen en uitte zijn zorgen over het feit dat 

(jonge) UberEATS-koeriers geen sociale bescherming genieten, geen vakantiegeld 

ontvangen en niet goed verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.101 Oud-minister 

van Sociale Zaken Lodewijk Asscher meende dat UberEATS de arbeidsmarkt 

verziekt door “ongewenste, onfatsoenlijke, onaanvaardbare flexibilisering”.102 

UberEATS heeft als antwoord op alle commotie de minimumleeftijd voor koeriers 

van 16 jaar verhoogd naar 18 jaar.103 

 

2.3.4.3 De vergoeding 

UberEATS-koeriers werden aanvankelijk betaald per uur104, maar het platform 

verving dat systeem gauw door betalingen per levering105. Op de Engelstalige website 

van UberEATS wordt verder vermeld dat de koerier minstens £ 5.33 ontvangt voor 

elke levering. Hoeveel de (Nederlandse) koeriers per levering gemiddeld kunnen 

verdienen is echter niet vermeld op de website. Ten behoeve van dit onderzoek heb ik 

derhalve contact opgenomen met de servicedesk van UberEATS.106 Uit deze 

berichtenwisseling werd duidelijk dat de koeriers een vergoeding ontvangen voor elke 

afgeleverde bestelling en voor de afgelegde kilometers. De vergoeding is op de 

volgende wijze opgebouwd: 

 

Per opgehaalde bestelling € 2.70 + 

Per levering   € 1,00 + 

Per afgelegde kilometer € 0.80 + 

    ------------- 

    Vergoeding inc. service fee 

    10%  –   10% service fee 

    ------------- 

    Totale koeriersvergoeding 

 

Uber bevestigde hierbij tevens dat de koeriers gemiddeld twee bestellingen per uur 

kunnen afhalen en leveren. Gemiddeld verdient een UberEATS-koerier, volgens het 

platform, derhalve € 13,86 per uur, na aftrek van de service fee en vóór 

belastingafdracht.  

 

                                                        
100 https://www.parool.nl/amsterdam/-bezorgers-op-de-fiets-worden-aan-hun-lot-overgelaten~a4495845/ 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
101 Aanhangsel Handelingen II 2016/17, 2243. 
102 https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/asscher-ubereats-en-deliveroo-verzieken-arbeidsmarkt (geraadpleegd op 

20 oktober 2017).  
103 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/asscher-haalt-uit-naar-asociale-behandeling-jonge-ubereats-bezorgers 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  
104 https://onlabor.org/ubereats-more-evidence-of-employee-status/ (geraadpleegd per 20 oktober 2017). 
105 https://www.uber.com/en-GB/drive/london/resources/how-ubereats-payments-work/ (geraadpleegd op 20 

oktober 2017).  
106 Zie Bijlage 1: Transcript berichtenwisseling met de servicedesk van Uber.  
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2.4 De karakteristieken van een werkplatform 

Gelet op het vorenstaande kan de volgende karakterschets van de werkplatforms 

worden gemaakt. Allereerst hebben de platforms gemeenschappelijk dat bij de 

rechtsverhouding telkens minstens drie actoren betrokken zijn: (particuliere of 

professionele) dienstverleners die activa, middelen, tijd en/of vaardigheden delen, op 

het platform geregistreerde klanten van deze diensten en de platforms, die als 

tussenpersoon fungeren en dienstverleners en gebruikers met elkaar in contact 

brengen en de transacties tussen het faciliteren.107 Bij sommige platforms is nog een 

vierde actor betrokken. Dit betreft de partij die gebruikmaakt van de diensten van een 

dienstverlener om een goed (bijvoorbeeld een pakketje of een maaltijd) bij de klanten 

te laten bezorgen. In het bijzonder bij deze laatste soort platforms bestaat dikwijls 

geen contractuele, maar slechts een feitelijke relatie tussen de platformwerker en de 

klant.  

 

De platforms hebben bovendien gemeenschappelijk dat ze gebruikmaken van het 

internet om vraag en aanbod van werk en diensten bij elkaar te brengen.108 Mede door 

algoritmes, data en de API-software is het werk dusdanig geautomatiseerd, dat een 

menselijke handeling bijna niet meer noodzakelijk is. De IT-afdeling heeft voorts een 

leidende rol in het organiseren, coördineren en bewaken van het werkproces, wat 

doorgaans ervoor zorgt dat de acquisitie- en transactiekosten kunnen worden 

geminimaliseerd.109 De snelheid waarbinnen diensten kunnen worden aangeboden, 

alsmede de brede toegankelijkheid tot deze diensten, zorgen ervoor dat op grote 

schaal en op alle uren van de dag en nacht kan worden gewerkt.110  

 

Klussen kunnen door, zowel beroepsmatige als particuliere, klanten van het platform 

op het online prikbord van het platform worden geplaatst, waarna de platformwerker 

ervoor kan kiezen om de klus uit te voeren. De platformwerker dient doorgaans een 

persoonlijk account aan te maken via de website of app. Sommige platforms stellen 

hierbij de eis dat het werk ook persoonlijk door de platformwerker wordt verricht. 

Andere platforms kennen deze verplichting, maar lopen weinig risico indien het werk 

niet naar tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd, aangezien de klant een 

nagenoeg volledig discretionaire bevoegdheid toekomt om al dan niet over te gaan tot 

betaling van de vergoeding aan de platformwerker. Er zijn hierbij aldus geen 

objectieve criteria vastgesteld, waarmee kan worden beoordeeld of de arbeid naar 

behoren is uitgevoerd. In het geval van AMT mogen klanten het werk bovendien 

houden, zelfs indien ze besluiten om niet over te gaan tot betaling.  

 

Zoals blijkt uit het voorgaande, hanteren de platforms bovendien verschillende 

werkvormen.111 Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de wijze waarop het 

platform werk verdeeld onder de geregistreerde platformwerkers. In sommige 

gevallen kunnen platformwerkers gelijktijdig aan dezelfde taak en voor dezelfde klant 

werken. De klant kan vervolgens het beste product selecteren en een (vooraf 

                                                        
107 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356. 
108 N. Yaraghi en S. Ravi, The Current and Future State of the Sharing Economy, New Delhi: The Brookings 

Institution India Center 2017. 
109 Idem. 
110 R. B. Collier, V.B. Dubal en C. Carter, 'Labor Platforms and Gig Work: The Failure to Regulate', IRLE 

2017/106. 
111 I. Mandl, M. Curtarelli, S. Riso, O. Vargas en E. Gerogiannis,  New forms of employment, Luxemburg: 

Publications Office of the European Union 2015. (er staat bij dat je er zo naar moet verwijzen: Eurofound (2015), 

New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.) 
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afgesproken) vergoeding overmaken. Andere platforms werken op basis van een ‘wie 

het eerst komt, die het eerst maalt’ principe. In sommige gevallen bestaat er helemaal 

geen werkrelatie tussen de klant van het platform en de platformwerker.112 De 

platformwerker voert in dergelijke gevallen een door het platform gegeven taak uit en 

wordt ook door het platform betaald. Bovendien kunnen verschillen tussen de 

platforms worden getoond bij de wijze van beloning. Waar sommige platforms zelf 

een (minimum)compensatie toekennen aan de platformwerkers, wordt bij andere 

platforms de hoogte van de vergoeding door de klant vastgesteld.113 De vergoeding 

wordt echter in alle gevallen overgemaakt aan het platform. Het platform houdt 

vervolgens een percentage van de vergoeding in als provisie en maakt het restant over 

aan de platformwerker.  

 

Daarnaast kan de aard van de betrokkenheid tussen de platforms variëren. In sommige 

gevallen hebben de platforms niet enkel een bemiddelende rol, maar hebben zij een 

voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid bij de door de 

platformwerkers te verrichten werkzaamheden. In andere gevallen fungeert het 

platform louter als facilitator en brengt het slechts vraag en aanbod bij elkaar.114  

 

Tot slot houden de platforms niet op de ‘conventionele’ manier toezicht, maar 

gebruiken een beoordelingssysteem om te bepalen of het werk naar behoren wordt 

uitgevoerd. Na afloop van iedere klus wordt de klant gevraagd om de platformwerker 

te beoordelen. Van alle beoordelingen wordt een gemiddelde gemaakt, dat zichtbaar is 

op het profiel van de platformwerker. In sommige gevallen kan de platformwerker 

slechts in aanmerking komen voor bepaalde (lucratieve) klussen indien zijn 

beoordeling hoog genoeg is. Wanneer de platformwerker een, naar maatstaven van 

het platform, te lage gemiddelde beoordeling heeft, kan hij (tijdelijk) worden 

uitgesloten van het digitale platform.  

 

2.5 Mogelijke sociale gevolgen voor de werkenden  

Deze paragraaf is gewijd aan de analyse van de mogelijke sociale effecten van de gig-

economie op het arbeidsrecht. Hierbij is de nadruk gelegd op mogelijke nieuwe 

risico’s voor de gezondheid en veiligheid van platformwerkers die worden 

veroorzaakt door de werkwijze van de platforms. Op risico’s die (schijn)zelfstandigen 

ook bij ‘traditioneel’ werk oplopen, zoals aansprakelijkheidskwesties of het ontbreken 

van het recht op loondoorbetaling bij ziekte, is niet ingegaan.   

 

2.5.1 Vervaging van de grenzen tussen werk en privé  

Een frequent aangevoerd argument voor platformwerk is de flexibiliteit die daarmee 

gepaard gaat. Platforms menen dat de platformwerkers geen vaste werktijd hebben en 

kunnen werken wanneer het hen uitkomt.115 De constructies binnen de gig-economie 

                                                        
112 idem.  
113 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky en K. Kezuka, Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Leck: CPI 

books GmbH 2017.   
114 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky en K. Kezuka, Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Leck: CPI 

books GmbH 2017.   
115 J. Hall en A. Krueger, An Analysis of the Labor Market for Uber’s DriverPartners in the United States, 

Princeton University Press: Princeton 2015. Te raadplegen via 

https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%

80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf  
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zouden er bovendien voor zorgen dat personen in aanmerking komen voor werk en 

klussen, waar ze doorgaans, bijvoorbeeld door discriminatie, voor worden geweigerd.   

 

Hoewel de flexibiliteit binnen de gig-economie evident voordelen kent, dienen deze 

voordelen niet te worden overschat. Ondanks het feit dat de meeste platformwerkers 

enigszins vrij zijn in het inrichten van hun werkrooster, zegt dit niet veel over de 

algehele flexibiliteit van hun werk. De concurrentie tussen de platformwerkers is 

namelijk dusdanig groot, dat de prijzen omlaag worden gedrukt en de 

platformwerkers gedwongen worden om lange uren te maken, en dus de flexibiliteit 

op te geven, om een redelijk inkomen te genereren.116 Zo geeft één op de zes fulltime 

UberX-chauffeurs aan meer te werken dan 50 uur per week.117 Van de UberBLACK-

chauffeurs gaat het zelfs om 20% van het totale aantal actieve chauffeurs. Voorts zien 

sommige platformwerkers zich genoodzaakt om in de nacht of in het weekend (door) 

te werken, omdat de concurrentie dan minder actief zal zijn op het platform, waardoor 

er meer kan worden verdiend. In het geval van crowdwork speelt voorts mee dat de 

consumenten of opdrachtgevers in verschillende geografische gebieden en tijdzones 

leven, waardoor tot diep in de nacht moet worden doorgewerkt. 

Het risico van vervaging van de grenzen tussen werk en privé wordt ook erkend door 

het Europees Parlement.118 In het onderzoek wordt gesteld dat het meten van de 

werkdruk op basis van de gewerkte uren niet meer zinvol is, omdat de 

platformwerkers voortdurend “standby” moeten zijn om de volgende klus aan te 

nemen. Hiertoe worden ze ook aangemoedigd door het platform, vaak door middel 

van sms’jes en app-berichten.  

 

  
 

 

                                                        
116 U. Huws, ’Platform labour: Sharing economy or virtual wild west’, Journal for Progressive Economy 2016-1.  
117 J. Hall en A. Krueger, An Analysis of the Labor Market for Uber’s DriverPartners in the United States, 

Princeton University Press: Princeton 2015. Te raadplegen via 

https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/An%20Analysis%20of%20the%20Labor%20Market%20for%20Uber%E2%

80%99s%20Driver-Partners%20in%20the%20United%20States%20587.pdf 
118 Europees Parlement, The Situation of Workers in the Collaborative Economy, Paper PE 587.316 (October 

2016). 

Figuur 10: Uber sms’jes en berichten 
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2.5.2 Ontmenselijking van platformwerkers 

Het werk en de transacties vinden, in het bijzonder bij crowdwork, hoofdzakelijk 

digitaal plaats. Platformwerkers werken om die reden vaak geïsoleerd.119 Ze hebben 

geen leidinggevende en collega’s en hebben, vooral in het geval van crowdwork, vaak 

ook geen direct contact met bedrijven die de klusjes op het platform plaatsen. De 

werkwijze van Amazon Mechanical Turk bevestigt dit beeld. De Aanvragers plaatsen 

een HIT op de website, die door alle Uitvoerders (eventueel met een bepaalde 

kwalificatie) kan worden uitgevoerd. Het doet er hierbij niet toe wie aan de HIT 

werkt, maar slechts dat deze goed wordt voltooid. Door deze werkwijze is de 

platformwerker gedegradeerd tot een schakel in het proces en zal van hem, 

mogelijkerwijs onbewust, worden verwacht dat hij net zo vlot en foutloos functioneert 

als de software van het platform. Hierdoor dreigt een ontmenselijking van de 

platformwerker.120  

 

Dit risico wordt mede in stand gehouden door de invloed van de strenge 

beoordelingssystemen van de platforms.121 Het gemak waarmee sterren kunnen 

worden toegekend en een online review kan worden geplaatst, zorgt ervoor dat de 

drempel voor het uiten van kritiek is verlaagd. Daar waar een ‘traditionele’ 

werknemer zelf dient te worden aangesproken op een door hem gemaakte fout, en/of 

zijn werkgever dient te worden aangeschreven, kan de klant middels het 

beoordelingssysteem van de platforms door middel van één klik zijn ongenoegen 

uiten. Deze slechte reviews kunnen op den duur desastreuze gevolgen hebben voor de 

platformwerkers. De verkregen beoordelingen, en de eventueel daaraan gekoppelde 

feedback, bepalen welke opdrachten de platformwerker toegewezen krijgt en in 

sommige gevallen zelfs óf de platformwerker überhaupt nog opdrachten krijgt 

aangeboden. In het geval van de Uber-chauffeur kan zijn account bij een beoordeling 

van 4,6 uit 5 sterren reeds worden gedeactiveerd. Volgens een studie van het 

Europees Parlement zorgt dit systeem ervoor dat de platformwerkers onder 

aanzienlijke psychologische stress gebukt gaan.122 Ze moeten te allen tijde 

vriendelijk, servicegericht en efficiënt te werk gaan om een slechte beoordeling te 

voorkomen.  

 

2.5.3 Een bruikbaar model voor uitbuiting 

Het systeem van de platforms is erop gericht om de cliënten van het platform tevreden 

te houden, zelfs indien dit ten koste gaat van (het inkomen van) de platformwerker. 

Zo kunnen Aanvragers te allen tijde een voltooide HIT weigeren, maar niettemin de 

resultaten van deze HIT behouden en zelfs gebruiken. De Aanvragers hoeven niet 

gedetailleerd in te gaan op de reden van de weigering en de Uitvoerders hebben 

binnen het systeem van AMT geen mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de 

beslissing van een Aanvrager om een voltooide HIT af te wijzen. Maar liefst 94% van 

de Uitvoerders geeft aan dat een voltooide HIT weleens is afgewezen of dat zonder 

                                                        
119 G. Valenduc en P. Vendramin, 'Work in the digital economy: sorting the old from the new', ETUI Working 

Paper 2016.03, p. 40-41.  
120 Vgl. V. De Stefano, ‘The Rise of the "Just-in-time Workforce": On-demand Work, Crowd work and Labour 

Protection in the "Gig-economy"’, Comparative Labor Law & Policy Journal 2015. 
121 Europees Parlement, The Situation of Workers in the Collaborative Economy, Paper PE 587.316 (October 

2016). 
122 Europees Parlement, The Situation of Workers in the Collaborative Economy, Paper PE 587.316 (October 

2016). 
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opgaaf van reden de betaling van de vergoeding is geweigerd.123 In veel gevallen 

waren deze afwijzingen het gevolg van een combinatie van onduidelijke instructies en 

het niet in staat zijn van de platformwerkers om te communiceren met deze 

Aanvragers. De Aanvragers zijn voorts volledig autonoom wat betreft het bepalen van 

de hoogte van de vergoeding. Op het platform zijn om die reden tientallen HITs te 

vinden waar de vergoeding $ 0,- bedraagt. Deze Aanvragers lijken misbruik te maken 

van (beginnende) Uitvoerders die erop uit zijn om een Master Qualification status te 

bemachtigen, opdat ze aan lucratievere HITs mogen werken.  

 

Ook het systeem van Uber werkt uitbuiting van platformwerkers in de hand. De 

chauffeurs krijgen slechts betaald voor de ritten en ontvangen dus geen vergoeding 

voor het wachten op een rit of het rijden naar de ophaallocatie van de passagier.124 

Hoewel een groot gedeelte van de chauffeurs, als eerder besproken, meer dan 50 uur 

per week werkt, kan het aldus toch zo zijn dat deze chauffeurs nog net kunnen 

rondkomen van hun maandomzet.  

 

Eind 2015 is door de International Labour Organization (ILO) onderzoek verricht 

naar de inkomenszekerheid in de gig-economie.125 Ten behoeve van dit onderzoek is 

een enquête gehouden onder platformwerkers van verschillende platforms, waaronder 

Uber en AMT. Om de hoogte van de gemiddelde maandomzet te bepalen, werden de 

respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel tijd zij wekelijks besteden aan het 

daadwerkelijk uitvoeren van een taak waar ze voor betaald kregen en hoeveel uren zij 

besteden aan onbetaald werk, zoals het zoeken naar taken of het wachten op een rit en 

het voltooien van taken waar zij niet betaald voor kregen (bijvoorbeeld zodat ze hun 

rating kunnen verhogen). Uit de resultaten bleek dat de platformwerkers gemiddeld 

28,4 uur werkten, waarvan 21,8 uur betaald en 6,6 uur onbetaald. Dit betekent dat de 

platformwerkers voor bijna een kwart (23,2%) van het werk niet betaald kregen. 

Gemiddeld verdienden de platformwerkers dan ook slechts $ 5,55 per uur – ver onder 

het minimumloon dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
123 J. Berg, Income security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from a survey of 

crowdworkers, Genève: ILO 2016. 
124 Europees Parlement, The Situation of Workers in the Collaborative Economy, Paper PE 587.316 (October 

2016). 
125 J. Berg, Income security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from a survey of 

crowdworkers, Genève: ILO 2016.  
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Hoofdstuk 3 De uitzendovereenkomst 
 

3.1 Inleiding 

De ontwikkeling van het arbeidsrecht heeft de rechtspositie van werknemers, met een 

contract voor onbepaalde tijd, aanzienlijk verbeterd. Vaak ging dit echter ten koste 

van de werkgever. Zo kan de werkgever zijn werknemers met een vast contract niet 

zomaar ontslaan en dient hij het salaris van een zieke werknemer, uitzonderingen 

daargelaten, twee jaar lang door te betalen. Als reactie op deze ontwikkeling maken 

de werkgevers meer gebruik van flexibelere arbeidskrachten, welke minder 

arbeidsrechtelijke bescherming genieten dan werknemers in vaste dienst. De 

uitzendovereenkomst is één van deze flexibelere arbeidsvormen. De 

uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst, omdat er in plaats van 

twee, drie partijen betrokken zijn: de uitzendkracht (de ter beschikking gestelde 

werknemer), de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (een derde bij wie de 

uitzendkracht zijn werkzaamheden verricht). Deze omstandigheid maakt dat de 

uitzendrelatie veel weg heeft van de platformverhouding. Aangezien de 

uitzendovereenkomst voorts de enige arbeidsrechtelijke meerpartijenrelatie is die 

specifiek is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, zal in dit hoofdstuk het juridische 

kader daarvan worden geschetst, teneinde in de navolgende hoofdstukken te kunnen 

bezien of de platformovereenkomst als uitzendovereenkomst kwalificeert. Daarbij is 

de nadruk gelegd op het leerstuk uitzendovereenkomst zoals beschreven in de 

literatuur en de jurisprudentie die daarin wordt genoemd. Andere rechtspraak is hier 

niet beschreven. In het volgende hoofdstuk is daarentegen wel een diepgaand 

jurisprudentieonderzoek verricht naar de feitelijke omstandigheden in de rechtspraak 

die doorslaggevend zijn bij de beoordeling of sprake is van een uitzendovereenkomst. 

Daarbij zullen gezichtspunten worden geformuleerd die richting kunnen geven bij de 

beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden de platformovereenkomst 

als uitzendovereenkomst dient te worden aangemerkt.  

 

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 3.2 allereerst een beknopt historisch overzicht van de 

Nederlandse regelgeving aangaande het uitzendwerk worden geschetst. Vervolgens 

zal in paragraaf 3.3, alsmede in de subparagrafen hiervan, worden ingegaan op de 

kernelementen van de uitzendovereenkomst. Hierna (paragraaf 3.4) zal de kwalificatie 

van de uitzendovereenkomst in de Wet allocatie arbeid door intermediairs en de 

Richtlijn 2008/104 worden besproken. Tot slot zal in paragraaf 3.5 worden afgesloten 

met een conclusie.  

 

3.2 Een historisch overzicht 

Hoewel het uitzendwerk een lange voorgeschiedenis kent in Nederland, is het, als 

maatschappelijk fenomeen, pas na de Tweede Wereldoorlog sterk opgekomen.126 De 

economische groei in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zorgde voor een grote 

krapte op de arbeidsmarkt.127 Als gevolg hiervan werden volop nieuwe bedrijven 

opgericht met uitzending als voornaamste bedrijfsactiviteit.128 Omdat voor het ter 

beschikking stellen van werknemers destijds geen specifieke regelgeving bestond, 

                                                        
126 Zie F.B.J. Grapperhaus, ‘De uitzendkracht’, AR 1998/50. Grapperhaus haalt in het artikel een passage aan uit 

een geschrift uit 1643 waarin reeds over het uitlenen van werknemers is geschreven. 
127 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 75.  
128 F.B.J. Grapperhaus, ‘De uitzendkracht’, AR 1998/50.  
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werd de positie van deze uitgeleende arbeidskrachten een maatschappelijk vraagstuk. 

De bedrijven zorgden voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, doordat ze 

zich onttrokken aan de verplichtingen vanuit het ontslagrecht en het sociale 

zekerheidsrecht.129 Voorts werden de bedrijven vaak van ronselpraktijken beticht. Zo 

boden ze in tijden van hoogconjunctuur een hoger salaris aan dan gebruikelijk in een 

bepaalde sector, waardoor vele werknemers ontslag namen bij hun werkgevers om 

vervolgens dezelfde arbeid te verrichten in dienst van een uitlener tegen een hoger 

loon. In tijden van laagconjunctuur onderboden ze de deelmarkten daarentegen en 

diende de uitgeleende arbeider een lager loon te accepteren dan waar hij recht op zou 

hebben.130 De roep om deze praktijken te stoppen klonk steeds luider. Het College 

van Rijksbemiddelaars gaf in 1962 gehoor aan deze roep door het vaststellen van 

loonverhoudingsvoorschriften. Deze voorschriften bepaalden, onder meer, dat voor 

uitzendkrachten dezelfde lonen gelden als voor de overige werknemers in dienst bij 

de onderneming.131 Daarmee was het probleem echter niet geheel verholpen.  

 

Nadat de kritiek vervolgens toenam, kwam de regering met twee wetten: de Wet van 

31 juli 1965 en de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet TBA). 

132 Door middel van eerstgenoemde wet werden de uitzendkrachten onder de kring 

van verzekerden ingevolge de sociale werknemersverzekeringen gebracht. Krachtens 

de Wet TBA kon het voorts bij AMvB verboden worden om zonder een door de 

minister verleende vergunning arbeidskrachten ter beschikking te stellen, indien het 

belang van de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt dit vereiste.133 

 

Een volgende wijziging vond plaats in 1990, bij de invoering van de 

Arbeidsvoorzieningswet, die de Wet TBA verving.134 Het verbod aangaande het 

zonder vergunning ter beschikking stellen van arbeidskrachten bleef gehandhaafd. 

Het uitzendbureau mocht de arbeidskrachten voorts slechts voor tijdelijke arbeid ter 

beschikking stellen aan opdrachtgevers. Bij ministeriële regeling werd het verboden 

om een uitzendkracht langer dan zes maanden naar dezelfde opdrachtgever uit te 

zenden en diende deze uitzendkracht hetzelfde salaris te ontvangen als dat van een 

werknemer die in loondienst werkt voor de opdrachtgever.135 De voorwaarde dat de 

terbeschikkingstelling betrekking moest hebben op tijdelijke arbeid verviel 

vervolgens op 1 januari 1997 met de inwerkingtreding van de 

Arbeidsvoorzieningswet 1996.136  

 

De uitzendbranche kreeg vervolgens, vooral door zelfregulering, steeds meer de 

gestalte van een ‘gewone’ sector. Er werden werkgeversverenigingen opgericht en er 

kwamen CAO’s voor uitzendkrachten tot stand.137 De rechtspositie van de 

uitzendkrachten bleef echter onduidelijk. Aanvankelijk oordeelde de rechter dat 

tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht geen arbeidsovereenkomst bestond, 

                                                        
129 C.E. Passchier, ‘Loon naar werkgever of loon naar werkvloer’, SMA 2002-1, p. 7.  
130 C.E. Passchier, ‘Loon naar werkgever of loon naar werkvloer’, SMA 2002-1, p. 9. 
131 Grapperhaus, Arbeidsovereenkomst, De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, aant. 1.  
132 Stb. 1965, 378.  
133 Grapperhaus, Arbeidsovereenkomst, De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, aant. 1. Deze AMvB 

kwam vijf jaar later tot stand, waarna alle uitleenbedrijven verplicht een vergunning dienden aan te vragen en zich 

dienden te houden aan de voorschriften van de verleende vergunning. Zie KB van 10 september 1970, Stb. 1970, 

410.  
134 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 77. 
135 Regeling voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, MB 17 december 1990, Stcrt. 1990/ 245. 
136 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 78. 
137 F.B.J. Grapperhaus & M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999.  
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omdat de uitzendwerkgever feitelijk geen gezag kon uitoefenen over de 

uitzendkracht.138 De Hoge Raad kwam echter tot een ander oordeel. In 1977 

oordeelde de Hoge Raad dat tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht sprake kan 

zijn van een arbeidsovereenkomst; ook indien het uitzendbureau de nadere bepaling 

van de door een uitzendkracht te verrichten werkzaamheden kan overlaten aan een 

derde, bij wie de uitzendkracht in opdracht van de werkgever zijn, binnen het kader 

van de overeenkomst vallende, werkzaamheden moet verrichten.139 Het arrest maakte 

aldus duidelijk dat tussen een uitzendbureau en een uitzendkracht een 

arbeidsovereenkomst kan bestaan, maar dat dit afhangt van de omstandigheden van 

het geval, waaronder de gemaakte afspraken en de feitelijke wijze van uitvoering van 

de overeenkomst.140 Van doorslaggevend belang was voorts de vraag of de 

uitzendkracht, krachtens zijn overeenkomst met het uitzendbureau, verplicht was de 

aanwijzingen van de inlener te volgen.141 Indien de uitzendkracht te allen tijde kon 

weigeren werkzaamheden te verrichten bij de inlener, bestond er geen 

arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. De Hoge Raad 

formuleerde echter geen algemene regel op grond waarvan een arbeidsovereenkomst 

kon worden aangenomen. De onduidelijkheid omtrent de juridische kwalificatie van 

de uitzendverhouding werd aldus niet weggenomen. Deze onduidelijkheid, alsmede 

de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, maakte het overheidsingrijpen 

noodzakelijk, teneinde een tegenwicht te bieden tegen de uitholling van het 

arbeidsrecht.142  

 

De regering achtte het wenselijk om het bestaande recht aangaande uitzendrelaties 

kritisch te evalueren en was bereid om nadere wettelijke maatregelen te treffen 

teneinde de twijfel rondom de rechtspositie van uitzendkrachten weg te nemen.143 In 

dat kader liet de regering zich adviseren door de Stichting van de Arbeid (hierna ook 

wel: STAR).144 De STAR constateerde dat het uitzendwerk de afgelopen jaren sterk in 

omvang is toegenomen.145 De uitzendbureaus zouden hierbij een belangrijke 

‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervullen. Uit de memorie van toelichting bij de 

Wet flexibiliteit en zekerheid (Wfz) volgt dat onder het begrip allocatiefunctie wordt 

begrepen “het (..) bij elkaar brengen van de vraag naar en aanbod van tijdelijke 

arbeid”.146 Tegelijkertijd had het uitzendwerk echter een disruptief effect op diezelfde 

arbeidsmarkt, doordat de rechtspositie van de betrokken partijen bij een uitzendrelatie 

onduidelijk is. Daardoor ontbrak het de uitzendkracht aan zekerheid aangaande de 

omvang van de in de toekomst te verwerven inkomsten.147 De STAR stelde voor om 

de uitzendrelatie, tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht, vanaf het eerste 

moment van tewerkstelling als arbeidsovereenkomst aan te merken. Gezien het 

bijzondere karakter van de uitzendovereenkomst, kon, voor wat betreft ‘kortdurende 

uitzendrelaties’, op bepaalde gebieden worden afgeweken van dwingendrechtelijke 

                                                        
138 Rb. Breda 4 maart 1975, ECLI:NL:RBBRE:1975:AB6922.  
139 HR 14 oktober 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC3738. Deze lijn trok de Hoge Raad vervolgens door in zijn 

arresten HR 23 mei 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6901 en HR 18 november 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0504.  
140 J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht deel 1, De overeenkomst tot het verrichten van 

arbeid; Vakantie en verlof, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, p. 52.  
141 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 79. 
142 F.B.J. Grapperhaus, ‘De uitzendkracht’, AR 1998, 50. 
143 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 81.  
144 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, nr. 3. 
145 Stichting van de Arbeid, Nota 'Flexibiliteit en zekerheid', nr. 2/96, 's-Gravenhage 1996, p. 5. 
146 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9. 
147 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 81.  
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bepalingen in het arbeidsrecht.148 Bovendien diende het wetsvoorstel volgens de 

STAR in te gaan op de vraag in welke gevallen sprake kon zijn van een ontslag 

wegens verminderd werkaanbod of om economische redenen.149  

 

Aangezien alle (in de uitzendbranche) betrokken partijen, zich nagenoeg volledig 

konden vinden in het advies van de STAR, werd dit advies overgenomen in het 

wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid, dat heeft geleid tot de Wfz.150 Met de 

invoering van de Wfz werd aan het einde van titel 7.10 BW een nieuwe afdeling 

(Afdeling 11) toegevoegd, die gewijd werd aan de uitzendovereenkomst. Het eerste 

artikel van deze afdeling, artikel 7:690 BW, bevat een definitie van het begrip 

uitzendovereenkomst en bepaalt dat de bepalingen aangaande de 

arbeidsovereenkomst in titel 7.10 BW in beginsel van toepassing zijn op de 

uitzendovereenkomst. In artikel 7:691 BW is de uitzendovereenkomst echter 

uitgezonderd van enkele bepalingen uit voorgenoemde titel. Voorts werden 

voorschriften en gedragsnormen opgenomen in de op 1 juli 1998 in werking getreden 

Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).151 Met de invoering van de Waadi 

verviel tevens het vergunningsregime voor het ter beschikking stellen van arbeid op 

grond van de Arbeidsvoorzieningswet.152  

 

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt neemt, ook na de formalisering 

van de uitzendovereenkomst, onverminderd toe. Naast een stijging van het aantal 

arbeidskrachten met een tijdelijk dienstverband en het aantal zelfstandigen zonder 

personeel, zijn steeds nieuwe vormen van driehoeksverhoudingen ontwikkeld. Hierbij 

kan onder meer worden verwezen naar payrolling, detachering, contracting en, meer 

recentelijk, platformwerk. De uitzendovereenkomst is nochtans de enige 

driehoeksverhouding die apart is gedefinieerd in het BW. Slechts wanneer de 

driehoeksverhouding voldoet aan de definitie van art. 7:690 BW, is sprake van een 

uitzendovereenkomst en zijn de dwingendrechtelijke bepalingen uit Boek 7 BW (in 

beginsel) van toepassing op de rechtsrelatie tussen de betrokkenen. In de navolgende 

paragrafen zullen de elementen van art. 7:690 BW uitvoerig worden besproken, ten 

einde de vraag te kunnen beantwoorden of het platformwerk als uitzendovereenkomst 

in de zin van deze bepaling kan worden gekwalificeerd.  

 

3.3 Kwalificatie van de uitzendovereenkomst 

De wetgever ziet de uitzendovereenkomst als een bijzondere vorm van de 

arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in 

dienst is van de uitzender.153 Dit blijkt eveneens uit zowel de definitie van de 

uitzendovereenkomst, zoals neergelegd in artikel 7:690 BW, als de plaatsing daarvan 

in titel 7.10 BW.154 Slechts indien aan alle elementen van beide artikelen is voldaan, 

is sprake van een uitzendovereenkomst.155 De vraag of aan de vereisten van 7:610 

                                                        
148 Stichting van de Arbeid, Nota 'Flexibiliteit en zekerheid', nr. 2/96, 's-Gravenhage 1996, p. 31. De STAR stelde 

voor dat pas wanneer een uitzendrelatie langer duurt dan zes maanden, het gewone arbeidsrechtelijke regime van 

toepassing zou moeten zijn. Bij cao zou deze periode voorts mogen worden verlengd.  
149 Stichting van de Arbeid, Nota 'Flexibiliteit en zekerheid', nr. 2/96, 's-Gravenhage 1996, p. 30. 
150 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, nr. 3. 
151 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 82.  
152 Grapperhaus, Arbeidsovereenkomst, De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, aant. 1. 
153 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33.  
154 F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1999, art. 7:690 

BW, aant. 1 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017). 
155 HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3019 (Logidex). 
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BW is voldaan, dient echter wel te worden beantwoord in samenhang met artikel 

7:690 BW. De uitzendovereenkomst wordt in artikel 7:690 BW als volgt 

gedefinieerd:  

 

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de 

werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever 

ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de 

werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de 

derde. 

 

Gelet op bovenstaande definitie worden in de literatuur vijf elementen 

onderscheiden:156 

I. tussen de ter beschikking stellende werkgever (‘de uitzendwerkgever’) en de 

uitzendwerknemer is sprake van een arbeidsovereenkomst; 

II. de uitzendwerknemer wordt door de uitzendwerkgever ter beschikking gesteld 

aan een derde voor het verrichten van arbeid;  

III. de terbeschikkingstelling vindt plaats in het kader van het beroep of bedrijf 

van de uitzendwerkgever; 

IV. de terbeschikkingstelling geschiedt op basis van een opdrachtovereenkomst 

tussen de uitzendwerkgever en de derde; en 

V. het werk dat de uitzendwerknemer verricht, vindt plaats onder leiding en 

toezicht van de derde. 

 

Sinds het Gouden Kooi-arrest geldt dat bij de beoordeling of sprake is van een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen aan de 

civielrechtelijke Groen/Schroevers-criteria dient te worden getoetst.157 De 

beoordeling of sprake is van een arbeidsverhouding voor de verzekeringsplicht (zoals 

omgeschreven in art. 3 WW c.q. de tegenhangers van dit artikel in andere 

werknemersverzekeringen), dient aldus te geschieden overeenkomstig art. 7:610 BW. 

Dit geldt eveneens voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking in de zin van 

art. 2 Wet LB 1964 bij geschillen aangaande de fiscale loonbelasting.158 Bij de 

toetsing of tussen partijen een dienstbetrekking voor de heffing van loonbelasting en 

sociale premies bestaat, dient de belasting inspecteur de arbeidsrechtelijke route en de 

daarop gebaseerde rechtspraak te bewandelen. Het in dit hoofdstuk verrichte 

literatuuronderzoek heeft aldus eveneens betrekking op de term werknemer voor de 

sociale werknemersverzekeringen en de heffing van loonbelasting.  

 

3.3.1 Arbeidsovereenkomst tussen uitzendwerkgever en werknemer 

De uitzendovereenkomst wordt in artikel 7:690 BW als gezegd als een bijzondere 

vorm van de arbeidsovereenkomst gedefinieerd.159 Teneinde te kunnen vaststellen of 

een overeenkomst valt onder de definitie van de uitzendovereenkomst, dient er tussen 

de uitzendwerknemer en de uitzendwerkgever een arbeidsovereenkomst, ex artikel 

                                                        
156 Vgl. F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1999, art. 

7:690 BW, aant. 3 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017); E.S. de Jong, Commentaar op Burgerlijk Wetboek 

Boek 7, artikel 610, Sdu Commentaar Arbeidsrecht (Thematisch) 2016; J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van 

werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 84.  
157 HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887, zie ook L. van den Berg, 'Dwingt de Hoge Raad de CRvB tot 

een andere benadering van het begrip dienstbetrekking?', AR 2012-0431. 
158 Ter illustratie: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5019. Zie hierover meer 

uitgebreid B. Emmerig en P.E.F. Domevscek, 'Herijking van de Handreiking', WFR 2016/172. 
159 Kamerstukken II 1996/97, 25263, nr. 3.  
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7:610 BW, te bestaan. De arbeidsovereenkomst is in artikel 7:610 lid 1 BW als volgt 

beschreven:  

 

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, 

zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende 

zekere tijd arbeid te verrichten.  

 

Uit deze omschrijving van de arbeidsovereenkomst kunnen vier cumulatieve 

elementen worden gedestilleerd:160  

I. De verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid (paragraaf 3.3.1.1); 

II. Loon (paragraaf 3.3.1.2); 

III. Gedurende zekere tijd (paragraaf 3.3.1.3); én 

IV. In dienst van, ofwel gezagsverhouding (paragraaf 3.3.1.3).  

 

3.3.1.1 De verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid 

De eerste voorwaarde voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst kent een 

drieledige dimensie: de verplichting (1) tot het verrichten van persoonlijke (2) arbeid 

(3).  

 

Allereerst dient de werknemer zich te committeren tot het verrichten van de bedongen 

arbeid. Zo werd in een uitspraak van de kantonrechter in Den Haag van 26 maart 

2003 geoordeeld dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst daar de 

betrokkene, een tolk in casu, de feitelijke vrijheid toekwam om aan een oproep om 

arbeid te verrichten geen gehoor te geven.161 Volgens de rechter dient een werknemer 

zich namelijk te hebben verbonden om de bedongen arbeid te verrichten, zodat een 

dergelijke vrijheid eraan in de weg kan staan om een arbeidsverhouding tussen de 

partijen aan te nemen.  

 

Ingevolge art. 7:659 lid 1 BW dient de arbeid daarnaast, in beginsel, persoonlijk te 

worden verricht door de werknemer. Dit houdt in dat de werknemer zich zonder 

toestemming van de werkgever niet kan laten vervangen.162 De HR overwoog reeds in 

1957 dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, indien de werknemer de 

bedongen werkzaamheden door een derde mag laten verrichten.163 Of sprake is van 

persoonlijke arbeidsverrichting kan mede worden afgeleid uit de bewoordingen van 

de overeenkomst.164 Dit element kwam eveneens aan bod in de in 2015 en 2016 

gewezen PostNL-uitspraken over de vraag of tussen het postbedrijf PostNL en de 

pakketbezorgers een arbeidsovereenkomst bestond. In enkele uitspraken is geoordeeld 

dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat de bezorgers zich niet structureel 

mochten laten vervangen en, wanneer dit wel mocht, slechts met toestemming van 

PostNL.165 In de meerderheid van de zaken overwoog de rechter dat niet voldaan was 

aan het element 'persoonlijke arbeidsverrichting' omdat de pakketbezorger zich in de 

praktijk geregeld (zonder toestemming van PostNL) liet vervangen, hoewel 

                                                        
160 F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1999, art. 7:690 

BW, aant. 1 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017).  
161 Ktr. Den Haag 26 maart 2003, JAR 2003/150.  
162 Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/23. 
163 HR 13 december 1957, NJ 1958/35 (Zwarthoofd/Parool). 
164 Zie ter illustratie HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6231. 
165 Rb. Noord-Holland 18 december 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11232; Rb. NoordHolland 18 december 2015, 

ECLI:NL:RBNHO:2015:11226 en Rb. Amsterdam 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:152.  
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contractueel anders was afgesproken.166 Said meent dat uit deze uitspraken te meer 

blijkt dat ook bij dit element een weging dient plaats te vinden van alle feiten en 

omstandigheden van het geval.167 

 

Tot slot dient de werknemer arbeid te verrichten. De term ‘arbeid’ moet ruim worden 

opgevat.168 Iedere willekeurige bezigheid, zowel van geestelijke als lichamelijke aard, 

kan arbeid zijn in de zin van art. 7:610 BW.169 Ook het louter aanwezig zijn op een 

door de werkgever bepaalde locatie valt onder dit begrip.170 Hierbij valt onder meer te 

denken aan ‘aanwezigheidsdiensten’, zoals slaapdiensten of het wachten op 

klanten171, of het wonen in een huis in het kader van een tv-programma172. De arbeid 

dient echter wel reëel te zijn, in die zin dat sprake is van een voor de werkgever 

productieve arbeidsprestatie.173  

 

Wanneer de platformwerker aldus geen reële arbeid verricht of de vrijheid heeft om 

aan een oproep om arbeid te verrichten geen gehoor te geven, is niet voldaan aan dit 

vereiste. Evenmin is voldaan aan het vereiste indien de platformwerker zich zonder 

meer structureel mag laten vervangen door anderen of dit ondanks een contractueel 

verbod niettemin in de praktijk gebeurt. Een voorbeeld hiervan is dat de 

platformwerker zich structureel laat vervangen door anderen doordat zij middels een 

gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen op het account van de 

platformwerker. 

 

3.3.1.2 Loon 

De wetgever heeft in Afdeling 2 in Titel 10 Boek 7 BW de verplichting tot het betalen 

van loon nader uitgewerkt. Zo behelst artikel 7:617 BW een opsomming van de 

vormen waaruit het loon kan bestaan. Het BW geeft echter geen omschrijving van het 

begrip loon, waardoor deze gezocht moet worden in de jurisprudentie.174 De Hoge 

Raad heeft in het arrest Zaal/Gossink bepaalt dat onder het begrip ‘loon’ wordt 

verstaan: datgene wat als bedongen tegenprestatie voor de bedongen arbeid door de 

werkgever aan de werknemer verschuldigd is.175 Hierbij is niet van belang welke 

naam de partijen aan de tegenprestatie van de werkgever geven.176  

 

                                                        
166 Zie bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 12 januari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:81; Rb. Oost-Brabant 12 januari 

2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:83 en Hof Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2686. 
167 S. Said, 'Werknemer of zelfstandige? Drie keer raden!' ArA 2017/11, p. 63-65.  
168 Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/21. 
169 J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 33.  
170 E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1997, art. 7:610 BW, aant. 2b (online, 

laatst bijgewerkt op 31 juli 2017). 
171 HR 15 maart 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0173 (Jebliouazzani/Stichting Casa Migrantes). 
172 HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (Gouden Kooi). 
173 E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1997, art. 7:610 BW, aant. 2b (online, 

laatst bijgewerkt op 31 juli 2017). Verhulp verwijst in het kader hiervan naar het arrest Hesseling/De Ombudsman 

(HR 29 oktober 1982, ECLI:NL:HR:1982:AC0442), waarin is bepaald dat indien een stagiaire geen of slechts in 

toenemende mate productieve arbeid verricht, niet is voldaan aan het element arbeid.  
174 J.M. van Slooten, Arbeid en loon, Deventer: Kluwer 1999, p. 73.  
175 HR 18 december 1953, NJ 1954/242 (Zaal/Gossink).  
176 E.S. de Jong, Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 610, Sdu Commentaar Arbeidsrecht 

(Thematisch) 2016. 
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Degene die uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een derde, is in de regel aan de 

deze uitzendkrachten loon verschuldigd.177 Zwemmer meent echter dat, anders dan de 

verplichting van de werknemer om de bedongen arbeid persoonlijk te verrichten, de 

werkgever zich niet ‘persoonlijk’ moet hebben verbonden tot betaling van het loon.178 

Wanneer immers niet voldaan zou zijn aan het element loon als niet de werkgever het 

loon betaalt, maar een derde zich hiertoe jegens de werknemer (al dan niet in opdracht 

van de werkgever) verplicht, zou de toepasselijkheid van Titel 10 Boek 7 vrij 

eenvoudig contractueel kunnen worden uitgesloten. Volgens Zwemmer valt dit niet te 

rijmen met het dwingendrechtelijke karakter van art. 7:610 lid 1 BW. Derhalve kan de 

werkgever het betalen van het loon uitbesteden aan een derde, waarbij deze derde als 

“een ander”, in de zin van art. 6:30 lid 1 BW, heeft te gelden en de 

loonbetalingsverplichting van de werkgever kan nakomen. 

 

Het bovenstaande brengt mee dat ook indien de platformwerker door de derde 

rechtstreeks of via de app van het platform wordt betaald er toch sprake kan zijn van 

loonbetaling in de zin van art. 7:610 BW.  

 

3.3.1.3 Gedurende zekere tijd 

Het element ‘gedurende zekere tijd’ speelt, civielrechtelijk gezien, een marginale rol 

bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst.179 Ook indien slechts enkele 

uren wordt gewerkt, kan een civielrechtelijke dienstbetrekking worden aangenomen. 

De woorden ‘gedurende zekere tijd’ zijn reeds bij de totstandkoming van de eerste 

wet op de arbeidsovereenkomst in 1907 opgenomen in de definitie, om de 

arbeidsovereenkomst te onderscheiden van de overeenkomst van opdracht.180 Als 

zelfstandig element heeft de tijdsduur in de rechtspraak verder niet veel 

onderscheidende kracht.181 

 

3.3.1.4 In dienst van 

Het laatste element dat van belang is bij de beantwoording van de vraag of sprake is 

van een arbeidsovereenkomst, is het element ‘in dienst van’. De bewoordingen ‘in 

dienst’ bevestigen dat sprake dient te zijn van onderschikking van de werknemer 

jegens de werkgever. Op grond van dit vereiste moet de werknemer zich aldus 

verbinden om onder het gezag van de werkgever de bedongen arbeid te verrichten.182 

De gezagsverhouding is de belangrijkste aanwijzing voor de aanwezigheid van een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking.183 In het bijzonder dit element onderscheidt de 

                                                        
177 Op grond van art. 8 lid 1 Waadi heeft de uitzendkracht bovendien aanspraak op hetzelfde loon en dezelfde 

vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen werknemers, in gelijke of gelijkwaardige functies. Zie meer 

uitgebreid Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/425. 
178 J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 146.  
179 Zie onder meer E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2013, art. 7:610 BW, 

aant. 2.d. (online, laatst bijgewerkt op 31 juli 2017); E.S. de Jong, Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7, 

artikel 610, Sdu Commentaar Arbeidsrecht (Thematisch) 2016; Asser-Heerma van Voss 7-V (2008), hoofdstuk 1, 

nr. 25; J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 16.  
180 E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2013, art. 7:610 BW, aant. 2.d. (online, 

laatst bijgewerkt op 31 juli 2017).  
181 In de rechtspraak van de Centrale Raad, in het kader van sociale verzekeringszaken, heeft deze eis daarentegen 

een enkele keer wel een rol gespeeld. Zie onder meer de uitspraken CRvB 15 december 1993, 

ECLI:NL:CRVB:1993:ZB2425, CRvB 23 oktober 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB2276 en CRvB 10 juli 2003, 

ECLI:NL:CRVB:2003:AL8343.  
182 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 17.   
183 Memorie van Antwoord, Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Kamerstuk 23438 nr. 5, 1994-1995. 



 

Pagina | 40  

 

arbeidsovereenkomst namelijk van de opdrachtovereenkomst (art. 7:400 BW) en de 

overeenkomst tot aanneming van werk (art. 7:750 BW).184 Bij de 

arbeidsovereenkomst is de arbeid zelf voorwerp van de overeenkomst, terwijl dit bij 

de opdrachtovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk het product 

van de arbeid is.185 Als gevolg hiervan komt het economische risico van de arbeid 

telkens voor rekening van de werkgever, terwijl bij de aanneming van werk en bij de 

opdrachtovereenkomst respectievelijk de aannemer en de opdrachtnemer dit risico 

dragen. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 

1907 volgt dat gelet op dit economisch verschil de werknemer in dienst van de 

werkgever de arbeid dient te verrichten en komt de werkgever gezag, leiding en 

toezicht toe.186 

 

Voor het bestaan van een gezagsverhouding is echter niet vereist dat daadwerkelijk 

instructies en aanwijzingen over de inrichting van de te verrichten arbeid worden 

gegeven.187 Een gezagsverhouding wordt reeds aangenomen indien de werkgever 

bevoegd is om voornoemde instructies en aanwijzingen te geven.188 Ook bij beroepen 

en functies waarin de werknemer een grote zelfstandigheid heeft bij de uitvoering van 

het werk, men denke aan advocaten, accountants en artsen, kan derhalve sprake zijn 

van een gezagsverhouding, indien de werkgever, ex art. 7:660 BW, bevoegd is 

aanwijzingen te geven ter bevordering van de goede orde in de onderneming.189 Ook 

indien de werkgever aldus niet over genoeg kennis beschikt om een 

hooggekwalificeerde werknemer vakinhoudelijk te kunnen instrueren, kan sprake zijn 

van een gezagsverhouding. 

 

Er zijn verschillende benaderingen denkbaar van de uitleg van het begrip gezag. Uit 

een studie van Jansen en Loonstra blijkt dat in de rechtspraak vier benaderingswijzen 

zijn te onderkennen aan de hand waarvan de vraag of sprake is van een 

gezagsverhouding kan worden beantwoord:190  

a) Aan de hand van het materieel of feitelijk gezagsbegrip, waarbij de rechter 

beoordeelt of de betrokkene onderworpen is aan inhoudelijke instructies 

betreffende de te verrichten werkzaamheden;191 

b) Aan de hand van het formeel of contractueel gezagsbegrip, waarbij de vraag 

dient te worden beantwoord of betrokkene zich heeft verbonden tot het in acht 

nemen van een aantal formele, organisatorische verplichtingen, waarbij niet 

zozeer op de werkinhoud wordt gelet maar meer op de werkdiscipline;192 

c) Aan de hand van een toets naar de mate van zelfstandigheid en vrijheid die de 

betrokkene heeft bij de vervulling van zijn taak; 

                                                        
184 E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1997, art. 7:610 BW, aant. 2e (online, 

laatst bijgewerkt op 31 juli 2017). 
185 G. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 26. 
186 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 313.  
187 Memorie van Antwoord, Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Kamerstuk 23438 nr. 5, 1994-1995.  
188 G. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 26-27.  
189 Memorie van Antwoord, Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Kamerstuk 23438 nr. 5, 1994-1995.  
190 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning: een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de 

arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer 1997, p. 16.  
191 Zie ter illustratie het arrest HR 25 mei 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC8003.  
192 De uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 11 juli 2005 (Rb. Utrecht 11 juli 2005, 

ECLI:NL:RBUTR:2005:AT9381) kan hier als voorbeeld worden aangehaald.  
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d) Aan de hand van de feiten en omstandigheden in de zaak, zonder dat specifiek 

wordt beoordeeld of voldaan is aan de vereisten van het formeel of materieel 

gezagsbegrip.  

 

Volgens Jansen en Loonstra leidt de toepassing van de eerste en derde benadering er 

vaak toe dat de rechter tot het oordeel komt dat geen gezagsverhouding aanwezig 

is.193 Toepassing van de tweede benadering leidt, in vergelijking met de andere 

benaderingen, er vaker toe dat een gezagsverhouding aanwezig is.194 De vierde 

benadering wordt, behoudens enkele uitspraken gewezen door lagere rechters in het 

verleden, niet (meer) toegepast. Ook Zwemmer is van mening dat het element gezag, 

afhankelijk van de omstandigheden, materieel en formeel kan worden uitgelegd, 

waardoor de term ‘gezagsverhouding’ een breed uitlegbaar begrip is.195  

 

3.3.1.5 De partijbedoeling en de feitelijke uitvoering 

Indien aan de bovenstaande elementen – arbeid, loon, gedurende zekere tijd en gezag 

– wordt voldaan, kan de rechtsverhouding tussen de twee betrokkenen kwalificeren 

als arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 lid 1 BW. In het arrest 

Groen/Schroevers196 oordeelde de Hoge Raad dat bij de beoordeling of sprake is van 

een privaatrechtelijke dienstbetrekking niet enkel dient te worden gekeken naar deze 

elementen, maar dat doorslaggevende betekenis toekomt aan de vraag of partijen de 

totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. Hierbij dient niet 

alleen rekening te worden gehouden met de tekst van de overeenkomst, maar 

eveneens met de werkelijke bedoelingen die partijen bij het sluiten van de 

overeenkomst voor ogen hadden en de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst 

uitvoering hebben gegeven. Aan de hand van dit toetsingskader dient de rechter te 

bepalen of de overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Daarbij dient een 

‘holistische weging’ van de omstandigheden plaats te vinden, waarbij niet één enkel 

kenmerk beslissend is, maar de rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding 

hebben verbonden in onderling verband dienen te worden gezien.197 Voorts dient 

rekening te worden gehouden met de maatschappelijke positie van partijen. Wordt de 

maatschappelijke positie aan de werknemerszijde als zwak geacht, dan zal de 

feitelijke situatie doorslaggevend kunnen zijn.198 

 

Met het arrest Groen/Schroevers bevestigde de Hoge Raad de ruime uitleg van het 

begrip ‘gezagsverhouding’.199 Bij de beoordeling op welke wijze de overeenkomst 

feitelijk wordt uitgevoerd, speelt namelijk zowel het formele als het materiële 

gezagscriterium een rol.200 Op basis van het formele gezagscriterium gaat de rechter 

na of en in hoeverre de werkzaamheden van de betrokkene overeenkomen met die van 

                                                        
193 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning: een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de 

arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer 1997, p. 36-37.  
194 C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning: een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de 

arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer 1997, p. 36.  
195 J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 21-22.  
196 HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/Schroevers).  
197 J.J. Trap, 'De Hoge Raad na Groen/Schoevers: what's new?', AR 2007/24. 
198 E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1997, art. 7:610 BW, aant. 2e (online, 

laatst bijgewerkt op 31 juli 2017). 
199 Vgl. J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 34; 

J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 20; E.S de Jong, 

‘Gezagsverhouding: partijbedoeling en feitelijke uitvoering bij de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep; tijd 

voor harmonisatie?’, TAP 2010-6, p. 238.  
200 J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 34.  
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de werknemers die bij dezelfde organisatie wel op basis van een arbeidsovereenkomst 

werkzaam zijn.201 Indien de werkzaamheden van de betrokkene verschillen van die 

van de werknemers, kan op basis van het materiële gezagscriterium toch sprake zijn 

van een arbeidsovereenkomst, indien de werkgever inhoudelijke instructies aan de 

werknemer kan geven. Volgens Loonstra bieden de Groen/Schroevers-criteria de 

rechter voldoende speelruimte om met veranderende zeggenschapsverhoudingen 

rekening te houden.202 

 

3.3.1.6 De arbeidsovereenkomst in uitzendverhoudingen 

Binnen de uitzendverhouding zijn de elementen arbeid, loon en gezag van artikel 

7:610 lid 1 BW verdeeld over de rechtsverhouding met zowel het uitzendbureau, als 

de inlener.203 De beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst dient aldus 

plaats te vinden in het licht van de driehoeksverhouding in haar geheel, en dus niet 

enkel de relatie tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau.204 Ten aanzien van de 

elementen arbeid en gezag betekent dit derhalve dat beoordeeld moet worden of de 

werknemer, in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever, voor het 

verrichten van de bedongen arbeid ter beschikking wordt gesteld aan een derde, 

waarbij de werknemer werkt onder toezicht en leiding van die derde. Ook hier wordt 

aan de hand van de Groen/Schoevers-criteria bepaald of sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, waardoor de partijbedoelingen bij de uitzendovereenkomst niet 

van doorslaggevend belang is, maar er ook dient te worden beoordeeld of aan de hand 

van het totale feitencomplex voldaan is aan de vereisten van artikel 7:610 BW.  

 

3.3.2 Het ter beschikking stellen van de werknemer 

Het begrip 'terbeschikkingstelling' is niet nader omschreven in de wet. Voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van art. 7:690 BW was sprake van een 'klassieke vorm' van 

uitzending. De primaire taak van het uitzendbureau was het optreden als intermediair 

bij het samenbrengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid, waarbij het zich in 

het bijzonder richtte op bemiddeling bij 'piek en ziek'.205 Daarbij hoorde een 

traditionele rolverdeling tussen de betrokkenen binnen de driehoeksverhouding: de 

uitzendkracht schreef zich in bij het uitzendbureau, het uitzendbureau koppelde de 

uitzendkracht aan een inlener, waarna de uitzendkracht zijn werkzaamheden uitvoerde 

bij de inlener. Aangezien de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst sluit met het 

uitzendbureau, wordt het formele werkgeverschap neergelegd bij laatstgenoemde. Als 

formele werkgever stelt het uitzendbureau de werknemer vervolgens op basis van een 

inleenovereenkomst ter beschikking aan de materiële werkgever: de inlener. Bij het 

uitzendwerk in klassieke zin is aldus sprake van een zekere fysieke nabijheid tussen 

het uitzendbureau en de uitzendkracht bij het sluiten van de overeenkomst. Bij het 

uitvoeren van het contract is vervolgens sprake van een fysieke distantie tussen het 

uitzendbureau en de uitzendkracht, terwijl laatstgenoemde en de inlener wel in elkaars 

fysieke nabijheid verkeren.  

 

Bij de totstandkoming van art. 7:690 BW maakte de wetgever duidelijk dat de 

terbeschikkingstelling niet de enige bedrijfsactiviteit hoeft te zijn van de werkgever. 

                                                        
201 J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p. 35.  
202 C.J. Loonstra, 'De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW', SR 2005/17. 
203 J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 81.  
204 Zie ook CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2439.  
205 B. Barentsen en S. Sagel, 'Kroniek van het Sociaal Recht', NJB 2017/1913. 
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Uit de memorie van toelichting bij de Wet Flexibiliteit en zekerheid volgde 

aanvankelijk wel dat de uitzendovereenkomst alleen gold voor die werkgevers van 

wie de hoofdactiviteit bestond uit het ter beschikking stellen van arbeid, maar naar 

aanleiding van het advies van de Raad van State werd besloten om de definitie van de 

uitzendovereenkomst te verruimen.206 De hierop volgende ontwikkelingen in de 

rechtspraak en doctrine tonen metterdaad een verruiming van het begrip 

uitzendovereenkomst aan. Hierdoor zouden naast de klassieke vorm van uitzending 

ook andere driehoeksrelaties, waarbij een werknemer in het kader van de 

bedrijfsactiviteiten van de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om 

onder leiding en toezicht van deze derde arbeid te verrichten, onder de reikwijdte van 

artikel 7:690 vallen. 

 

Hierbij valt onder meer te denken aan detachering en payrolling. Bij detachering 

eindigt het dienstverband, in tegenstelling tot de uitzending, doorgaans niet na het 

verstrijken van de tijd waarvoor de uitzendkracht te werk werd gesteld, maar duurt de 

arbeidsovereenkomst met de uitlener voort.207 De definitie van payrolling kan, net als 

die van detachering, niet worden teruggevonden in het Burgerlijk Wetboek. Volgens 

Van Houte zijn verschillende vormen van payrolling te onderscheiden.208 Bij de meest 

gangbare vorm verzorgt de opdrachtgever van de payrollonderneming de werving en 

selectie van nieuwe werknemers. Deze werknemers treden vervolgens in dienst bij de 

payrollonderneming en worden (langdurig) ter beschikking gesteld aan de 

opdrachtgever.   

 

Deze laatste terbeschikkingstellingsvariant op de ‘klassieke’ uitzending kwalificeert 

naar huidig recht als uitzendovereenkomst, omdat de allocatiefunctie van de 

uitzendwerkgever niet als formeel vereiste in artikel 7:690 BW is opgenomen.209 

Lange tijd was in de literatuur weinig consensus over de vraag of de allocatiefunctie 

desalniettemin een kernelement is van de uitzendovereenkomst.210 Hoewel uit de 

bewoordingen van artikel 7:690 BW niet blijkt dat de allocatiefunctie een voorwaarde 

is, wordt de functie namelijk herhaaldelijk genoemd in de memorie van toelichting bij 

de Wfz. De Hoge Raad heeft zich om die reden in het Care4Care-arrest uitgelaten 

over deze kwestie.211 Volgens de Hoge Raad wordt de allocatiefunctie niet genoemd 

in artikel 7:690 BW en kan uit de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel 

eveneens niet worden afgeleid dat voor het aannemen van een uitzendovereenkomst 

andere eisen gelden dan vermeld in de bepaling. 

 

In het licht van het Care4Care-arrest overwoog het Hof Amsterdam dat ook in het 

geval van doorlening sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst.212 Bij doorlening 

zijn vier (of meer) partijen betrokken, waarbij de (uiteindelijke) inlener de werknemer 

inleent via een doorlener, die in dat kader een overeenkomst is aangegaan met de 

partij die een arbeidscontract heeft gesloten met de werknemer.213 Het Hof Den Haag 

overwoog, eveneens in lijn met het Care4Care-arrest, dat zelfs wanneer een opzichter 

                                                        
206 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, B, p. 8.  
207 Zie hierover meer uitgebreid J.F. van Vlijmen en M.A. de Blécourt, 'De arbeidsvoorzieningswet en 

detachering', AR 1996/12. 
208 Y.A.E. van Houte, 'Uitzending en payrolling; overeenkomst en verschil', AR 2011/36. 
209 J. Zwemmer, 'Het Care4Care-arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW', TvO 2017/1. 
210 M.H.D. Vergouwen, Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 690, Sdu Commentaar Arbeidsrecht 

(Thematisch) 2017. 
211 HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356. 
212 Hof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723.  
213 J.P.H. Zwemmer, ‘Doorlening, toezicht en leiding en de arbeidsovereenkomst’, AR 2018/2. 
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van de uitzendwerkgever aanwezig is op de werkplaats van de inlener, niettemin 

sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst.214 De inlener dient daarbij wel enige 

instructiebevoegdheid te hebben over bijvoorbeeld het gebruik van het materiaal en de 

kwaliteit en voortgang van het werk en dient te kunnen ingrijpen wanneer hij dat 

nodig acht. 

 

Los van bovenstaande bevindingen is het onderhavige element niet nader ingevuld in 

de literatuur, jurisprudentie en wetsgeschiedenis. De vraag welke betekenis 

'terbeschikkingstelling' toekomt, zou echter voorts kunnen worden beantwoord door 

middel van een semantische benadering van het begrip. De semantische interpretatie 

van het woord 'beschikking' is volgens de Dikke Van Dale 'de macht om over iets te 

beschikken'.215 Onder 'beschikken' wordt voorts begrepen 'het gebruikmaken van 

iets'.216 Uitgaande van deze benadering lijkt het ter beschikking stellen van een 

persoon te kunnen worden uitgelegd als het '(tijdelijk) overdragen van de macht om 

gebruik te kunnen maken van (de diensten van) die persoon'. Daardoor zou aan dit 

vereiste reeds voldaan kunnen zijn wanneer het gezag door de formele werkgever 

(gedeeltelijk) wordt overgedragen op de inlener.  

 

Gelet op het bovenstaande kan mijns inziens worden gesteld dat onduidelijk is welke 

rol de uitzendwerkgever dient te vervullen binnen de driepartijenverhouding van de 

uitzendovereenkomst. Niet noodzakelijk is immers dat het uitzendbureau een 

allocatiefunctie vervult of dat (tijdens de uitvoering van het contract) sprake is van 

een zekere fysieke afstand tussen de uitzendkracht en de uitzendwerkgever. 

Bovendien kunnen meer dan drie partijen betrokken zijn bij de uitzendrelatie en hoeft 

de terbeschikkingstelling niet beperkt te zijn tot één inlener. De gezagsverhouding 

dient echter evenwel verspreid te zijn over de formele werkgever en de inlener.217 

Daarmee lijkt de terbeschikkingstelling een zelfstandige betekenis te ontberen en lijkt 

deze reeds met het vaststellen van de elementen gezag en toezicht en leiding te zijn 

gegeven. 

 

3.3.3 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

De terbeschikkingstelling van werknemers moet de doelstelling zijn van de 

uitzendwerkgever.218 Dit houdt in dat de bedrijfs- en beroepsactiviteiten van de 

uitzendwerkgever in het kader van de uitzending worden ontplooid. Werkgevers die 

hun werknemers slechts incidenteel ter beschikking stellen aan een derde voldoen 

derhalve niet aan dit vereiste. Zo zal het ter beschikking stellen van een accountant 

door een accountantskantoor of het ter beschikking stellen van een advocaat door een 

advocatenkantoor niet onder het bereik van artikel 7:690 BW vallen, omdat de 

doelstelling van de werkgever niet is gericht op de terbeschikkingstelling.219 

 

                                                        
214 Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1034.  
215 Zie https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beschikking#.WxFyPVOFOt9, 

geraadpleegd op 29 mei 2018.  
216 Zie https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beschikken#.WxFpoFOFOt8, 

geraadpleegd op 29 mei 2018.  
217 Zie hierover meer uitgebreid paragraaf 3.3.4. 
218 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33-34.  
219 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 34.  

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beschikking#.WxFyPVOFOt9
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beschikken#.WxFpoFOFOt8
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De wetgever maakt echter niet voldoende duidelijk wat onder incidenteel moet 

worden verstaan. Wordt, ter illustratie, reeds voldaan aan dit vereiste indien het 

advocatenkantoor acht van zijn tien advocaten uitleent aan een ander kantoor? Is er 

bijvoorbeeld sprake van uitzending indien een accountant jaarlijks telkens elders 

wordt gestald om ervaring op te doen? De reikwijdte van dit vereiste is tamelijk 

onduidelijk.220 

 

3.3.4 Krachtens opdrachtovereenkomst  

De terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer dient te geschieden op basis van 

een overeenkomst tot opdracht tussen de uitzendwerkgever en de derde (inlener). Uit 

de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever door middel van het huidige 

criterium enkel wil benadrukken dat “bijvoorbeeld aanneming van werk niet tot een 

uitzendovereenkomst kan leiden.”221 Art. 7:400 lid 1 BW omschrijft de 

opdrachtovereenkomst als ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, 

zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een 

arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het 

tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het 

uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken’.  

 

Uit de bewoordingen van art. 7:400 lid 1 BW kan aldus worden afgeleid dat indien 

sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk (art. 7:750 lid 1 BW) of een 

overeenkomst tot het vervoeren van personen (art. 8:80 BW) of goederen (art. 8:20 

BW), geen sprake is van een opdrachtovereenkomst en deswege ook niet van een 

uitzendovereenkomst.222  

 

3.3.5 Onder leiding en toezicht van de derde 

Het laatste vereiste waaraan voldaan moet worden, is dat de uitzendwerknemer zijn 

werkzaamheden verricht onder toezicht en leiding van de inlener. Uit de 

wetsgeschiedenis van art. 7:690 BW valt niet af te leiden wat onder het begrip 

‘toezicht en leiding’ dient te worden begrepen.223 Grapperhaus en Verhulp menen dat 

daarvoor aansluiting dient te worden gezocht bij het gezagsbegrip uit art. 7:610 BW. 

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad in belastingzaken concluderen de auteurs dat het 

begrip ‘toezicht en leiding van de derde’ dient te worden uitgelegd als 

werkgeversgezag van de inlener.224 De instructiebevoegdheid zou hierbij als het ware 

overgaan van de uitzendwerkgever naar de inlener. De uitzendwerkgever zou in 

uitzendrelaties dan ook niet veel zeggenschap hebben over de uitzendwerknemer, 

maar behoudt toch het werkgeversgezag ten aanzien van de administratieve taken en 

disciplinaire maatregelen. Voorts blijft de uitzendwerkgever 

                                                        
220 De bepaling van de omvang van de uitleenactiviteiten is bovendien onder meer belangrijk voor de vraag of de 

algemeen verbindend verklaarde 'CAO voor Uitzendkrachten' van toepassing is. Op grond van artikel 2 van deze 

cao is de cao namelijk slechts van toepassing op de uitzendovereenkomst indien en voor zover de omvang van de 

'uitzendloonsom' ten minste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis van de uitzendwerkgever 

bedraagt. Dit percentage is echter slechts van belang voor de vraag of de uitzendrelatie onder de werkingssfeer van 

de cao valt.  
221 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33. 
222 A.R. Houweling en G.W. van der Voet, Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2012, p. 489. 
223 Hof 's-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:32. 
224 F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 1999, art. 7:690 

BW, aant. 5 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017). De auteurs verwijzen hierbij naar de uitspraken HR 15 april 

1992, ECLI:NL:HR:1992:AN2610 en HR 21 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2501.  
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loondoorbetalingsplichtig jegens de uitzendwerknemer. Zwemmer betoogt dat de 

woorden ‘onder toezicht en leiding van’ enkel betrekking hebben op het feitelijke 

gezag van de inlener over de door de uitzendwerknemer te verrichten arbeid.225 

Omdat de uitzendwerknemer en de inlener zich niet met elkaar hebben verbonden, 

kan tussen deze partijen geen sprake zijn van gezag op basis van contractuele 

afspraken. Tussen de uitzendwerknemer en uitzendwerkgever bestaat nog wel een 

contractuele gezagsverhouding, op basis van de door hen gemaakte afspraken en op 

grond waarvan de uitzendwerknemer zich jegens de uitzendwerkgever heeft verplicht 

om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van opdrachtgevers van de 

uitzendwerker, aan wie hij ter beschikking wordt gesteld.  

 

In het Care4Care-arrest bevestigt de Hoge Raad dat de vraag of sprake is van 

‘toezicht en leiding’ dient te worden beantwoord aan de hand van dezelfde 

maatstaven als gelden voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een 

gezagsverhouding als bedoeld in art. 7:610 BW.226 Dat betekent dat zowel het 

feitelijke gezag van de inlener over de door de uitzendkracht verrichte arbeid, als het 

door de inlener contractueel bedongen zeggenschap over de door de uitzendkracht 

verrichte arbeid, toezicht en leiding kan impliceren.227 Met verwijzing naar het 

Care4Care-arrest oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch recentelijk eveneens dat 

aansluiting dient te worden gezocht bij het gezagsvereiste als bedoeld in art. 7:610 

BW.228 Derhalve dient te worden onderzocht of er sprake is van werkgeverszag van 

de opdrachtgever(s) van de uitzendwerkgever over de uitzendwerknemers, dat van 

dien aard is dat deze uitzendwerknemers de arbeid verrichten onder toezicht en 

leiding van de opdrachtgever(s). Gelet op de bijzondere aard van de 

uitzendovereenkomst is aan het vereiste van het bestaan van een gezagsverhouding 

alsdan voldaan indien de uitzendwerkgever en de inlener complementair een reëel 

werkgeversgezag (kunnen) uitoefenen.229 Het Hof overweegt verder dat de vraag of 

sprake is van dergelijk werkgeversgezag een feitelijke vraag is, in die zin dat het gaat 

om feitelijk werkgeversgezag. Aan de hand van de feiten en omstandigheden dient 

deswege per geval te worden vastgesteld bij welke partij, feitelijk gezien, toezicht en 

leiding liggen.  

 

Op grond van de jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat er een verdeling moet 

zijn van het gezag tussen de inlener en de uitzendwerkgever binnen de 

uitzendverhouding. Wanneer de inlener exclusief het gezag kan uitoefenen, kan geen 

sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de 

uitzendkracht, waardoor de arbeidsverhouding tussen partijen eveneens niet 

kwalificeert als uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. De verdeling 

van het gezag behoeft niet evenredig te zijn, maar de uitzendwerkgever dient wel enig 

gezag te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld over hoe en wanneer de loonbetaling dient 

plaats te vinden.  

 

Dat aan de verdeling geen nadere eisen zijn gesteld, volgt voorts uit het in paragraaf 

3.3.2.1 reeds aangehaalde arrest van het Hof Den Haag, waarin is overwogen dat ook 

voldaan is aan dit vereiste indien een opzichter of voorman door de uitzendwerkgever 

                                                        
225 J P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 90-91.  
226 HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 (Care4Care).  
227 Zie noot Zwemmer bij Hof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723, JAR/267. 
228 Hof 's-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:32.  
229 Vgl. Rb. Arnhem 23 oktober 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AE9503. 
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bij iedere opdracht wordt meegezonden om de uitzendkrachten te begeleiden bij het 

werk.230 Het hof overwoog dat, hoewel de voormannen van de uitzendwerkgever met 

de uitzendkrachten communiceerden over de uitvoering van het werk, de inlener 

desalniettemin bevoegd was om rechtstreeks in te grijpen indien hij dat nodig vindt. 

Volgens Hoogeveen volgt uit dit arrest hoe lastig het is voor een uitzendwerkgever 

om aannemelijk te maken dat leiding en toezicht behouden is gebleven en het gezag 

derhalve niet is verdeeld tussen de uitzendwerkgever en de inlener.231 

 

3.4 De Waadi en de Uitzendrichtlijn 

Ook indien de rechtsrelatie tussen het platform, de platformwerker en de inlener niet 

valt aan te merken als uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW, is het 

platform niet zonder meer gevrijwaard van de toepassing van arbeidsrechtelijke 

normen. Het bereik van het arbeidsrecht is ruimer dan Boek 7 BW en is niet enkel van 

toepassing op arbeidsrelaties waaraan een arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 BW ten 

grondslag ligt. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Richtlijn 2008/104 (de 

Uitzendrichtlijn). De Waadi en de Uitzendrichtlijn bevatten bepalingen en 

voorschriften voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Het gaat te ver om 

de Waadi en de Uitzendrichtlijn uitvoerig te bespreken, maar deze paragraaf beschrijft 

in grote lijnen wanneer deze wet en richtlijn van toepassing zijn op de contractuele 

relatie tussen het platform, de platformwerker en de inlener.232 Aangezien de 

Uitzendrichtlijn (grotendeels) is geïmplementeerd in de Waadi, is deze paragraaf 

voorts vooral gewijd aan deze wet.233  

 

Art. 1 lid 1 sub c Waadi definieert de terbeschikkingstelling als volgt:   

 

‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor 

het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten 

arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid;’ 

 

Het begrip terbeschikkingstelling onder de Waadi is ruimer dan de definitie 

uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW.234 De arbeidskracht hoeft niet in 

dienstbetrekking te staan tot de degene die hem ter beschikking stelt aan een ander.235 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie benadrukte dit eind 2016 in het arrest 

Ruhrlandklinik.236 Het HvJ EU oordeelde in dit arrest, in het kader van de vraag 

wanneer een uitzendkracht een werknemer is voor de Uitzendrichtlijn, dat een 

werknemer naar Europees recht een iedere persoon is die arbeid verricht gedurende 

een bepaalde tijd voor een ander en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt, en op 

grond daarvan in de desbetreffende lidstaat wordt beschermd. De richtlijn heeft 

namelijk niet alleen betrekking op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, maar ook 

                                                        
230 Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1034. 
231 Hof Den Haag 25 april 2017, JAR 2017/169 (m. nt. E.M. Hoogeveen). 
232 Zie over dit onderwerp meer uitgebreid E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1. 
233 L. B. de Graaf en J.R. Vos, '171. De reikwijdte van art. 9a Waadi', TAP 2015/4, p. 4.  
234 J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase, De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Thema 2 

Arbeid & recht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2005, p. 71; F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar 

Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2008, art. 1 Waadi, aant. 3 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017); J.P.H. 

Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 92; L. B. de Graaf en J.R. Vos, '171. De 

reikwijdte van art. 9a Waadi', TAP 2015/4, p. 5. 
235 Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 17. 
236 HvJ EU 17 november 2016, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik). 
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op het tot stand komen van een ‘arbeidsverhouding’. Het HvJ EU benadrukt hierbij 

dat de juridische kwalificatie naar nationaal recht en de vorm van deze verhouding, 

evenals als de aard van de rechtsbetrekking tussen de werknemer en de werkgever, in 

dit opzicht niet doorslaggevend zijn. Derhalve kan de uitzendkracht niet van de 

werkingssfeer van Uitzendrichtlijn worden uitgesloten, enkel omdat diegene niet op 

basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is. In lijn met het arrest van het HvJ EU 

oordeelde de Hoge Raad dat de Waadi in overeenstemming met de uitzendrichtlijn 

dient te worden uitgelegd, waarbij aldus niet hoeft te worden onderzocht of sprake is 

van een arbeidsovereenkomst, maar slechts of voldaan is aan de vereisten voor een 

arbeidsverhouding.237 Volgens het HvJ EU gaat het hierbij erom of de ter beschikking 

gestelde persoon aan te merken is als ‘werknemer’ in de zin van de Uitzendrichtlijn. 

Het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is dat deze werknemer ‘gedurende een 

bepaalde tijd voor een ander en onder diens leiding prestaties levert en in ruil 

daarvoor een vergoeding ontvangt’. 

 

Volgens Zwemmer zou de Waadi, vanwege deze ruime interpretatie van het begrip 

‘terbeschikkingstelling’, ook van toepassing kunnen zijn bij de terbeschikkingstelling 

van personen die geen arbeidsovereenkomst, maar een opdrachtovereenkomst sloten 

met de partij die hen ter beschikking heeft gesteld aan derden.238 In zijn noot bij het 

Ruhrlandklinik-arrest meent Zwemmer dat de in dit arrest gestelde eisen voor 

toepasselijkheid van de Uitzendrichtlijn, en daarmee tevens van de Waadi, zodanig 

ruim zijn geformuleerd dat ook zzp’ers daaronder kunnen vallen, indien zij op basis 

van een overeenkomst van tussenkomst werkzaam zijn voor een opdrachtgever van 

hun opdrachtgever.239 

 

Deze visie van Zwemmer lijkt mij juist. Weliswaar bevat de definitie van 

terbeschikkingstelling in art. 1 lid 1 sub c Waadi het element ‘onder diens leiding en 

toezicht’, maar dit element dient enkel aanwezig te zijn in de relatie tussen de ter 

beschikking gestelde persoon en de inlener. Anders dan bij art. 7:690 BW is immers 

niet vereist dat eerstgenoemde persoon in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat tot 

de ‘uitlener’. Voldoende is aldus dat de inlener bevoegd is om instructies en 

aanwijzingen te geven. Volgens Grapperhaus en Verhulp gaat het bij de vraag of 

sprake is van ‘toezicht en leiding’ uiteindelijk om een feitelijke toetsing.240 

 

Omdat uit de wetsgeschiedenis van de Waadi, alsmede die van art. 7:690 BW, niet 

evident blijkt wat nu verstaan moet worden onder het begrip ‘onder diens toezicht en 

leiding’, kan, mijns inziens, niet met stelligheid worden beweerd dat aansluiting dient 

te worden gezocht bij het begrip ‘toezicht en leiding’ uit 7:690 BW. Derhalve is niet 

duidelijk of de gezichtspunten uit het hierop volgende hoofdstuk kunnen worden 

aangewend voor de beoordeling of voldaan is aan het vereiste ‘onder diens toezicht en 

leiding’ in de zin van de Waadi.  

 

3.5 Conclusie 

De opkomst van de uitzendarbeid vertoont veel gelijkenissen met het platformwerk. 

Het uitzendwerk als werkvorm was, net als het platformwerk, vrij onbekend, maar 

                                                        
237 HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689.  
238 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 92-94.   
239 HvJ EU 17 november 2016, ECLI:EU:C:2016:883, m.nt. J.P.H. Zwemmer (Ruhrlandklinik). 
240 F.B.J. Grapperhaus en E. Verhulp in: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2008, art. 1 Waadi, 

aant. 3 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2017).  
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groeide in een relatief korte periode eveneens exponentieel. Toen het besef ontstond 

dat deze werkvorm een ongelijk speelveld creëerde op de arbeidsmarkt, kreeg het 

uitzendwerk te maken met maatschappelijke weerstand, vergelijkbaar met de huidige 

afkeer jegens het platformwerk vanuit de maatschappij en de politiek. Als respons op 

de kritiek werd het uitzendwerk wettelijk ingekaderd.  

 

De uitzendovereenkomst is thans geregeld in titel 7.10 BW. De wetgever ziet de 

uitzendovereenkomst als een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst. Slechts 

indien aan alle elementen van de artikelen 7:610 BW en 7:690 BW is voldaan, is 

sprake van een uitzendovereenkomst. Binnen de uitzendverhouding zijn deze 

elementen echter verdeeld over de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht, het 

uitzendbureau en de inlener. De beoordeling of sprake is van een 

uitzendovereenkomst dient aldus plaats te vinden in het licht van de 

driehoeksverhouding in haar geheel, waarbij, aan de hand van het Groen/Schroevers-

arrest, de partijbedoeling bij de uitzendovereenkomst niet van doorslaggevend belang 

is, maar er ook dient te worden beoordeeld of aan de hand van het totale 

feitencomplex voldaan is aan de vereisten.  

 

Ten aanzien van de elementen arbeid en gezag betekent dit derhalve dat beoordeeld 

moet worden of de werknemer, in het kader van het beroep of bedrijf van de 

werkgever, voor het verrichten van de bedongen arbeid ter beschikking wordt gesteld 

aan een derde, waarbij de werknemer werkt onder toezicht en leiding van die derde.  

 

Wat onder het vereiste ‘terbeschikkingstelling’ dient te worden begrepen blijkt 

onvoldoende uit de literatuur en (de daarin genoemde) rechtspraak. In de literatuur is 

de afgelopen decennia weliswaar veel geschreven over dit vereiste, maar vaak werd 

het vereiste gekoppeld aan de allocatiefunctie. Nu het eerste stof van het Care4Care-

arrest is neergedaald, en het duidelijk is dat de allocatiefunctie geen vereiste is voor 

het aannemen van een uitzendovereenkomst, is het de vraag wat onder dit vereiste 

dient te worden begrepen. Bij het uitzendwerk in traditionele zin, en ten tijde van de 

invoering van artikel 7:690 in het Burgerlijk Wetboek, was sprake van een 

traditionele rolverdeling tussen de betrokkenen. De uitzendkracht schreef zich in bij 

de uitzendwerkgever, de uitzendwerkgever zocht vervolgens een geschikte 

opdrachtgever en koppelde de uitzendkracht aan deze opdrachtgever, waarna de 

uitzendkracht de bedongen arbeid verrichtte bij de opdrachtgever. Er was aldus sprake 

van een zekere fysieke nabijheid tussen de uitzendwerkgever en de uitzendkracht bij 

het sluiten van de overeenkomst en een zekere fysieke afstand bij het uitvoeren van 

het contract. Voorts werd een (substantieel) deel van het gezag overgedragen aan de 

opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht is begonnen met werken voor 

hem.  

 

Uit de analyse in dit hoofdstuk is echter gebleken dat het begrip 

'terbeschikkingstelling'  in de loop van de tijd steeds verder is opgerekt. Allereerst is 

niet noodzakelijk dat (tijdens de uitvoering van het contract) sprake is van een zekere 

fysieke distantie tussen de uitzendwerkgever en de uitzendkracht. Voorts kunnen 

meer dan drie partijen betrokken zijn bij de uitzendverhouding en hoeft de 

terbeschikkingstelling niet beperkt te zijn tot één opdrachtgever. De 

gezagsverhouding dient echter niettemin te zijn verdeeld over de uitzendwerkgever en 

de inlener. Indien de terbeschikkingstelling reeds met deze verdeling van het gezag is 

gegeven, lijkt het criterium geen zelfstandige betekenis te hebben.  
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In het verlengde van dit criterium is eveneens onduidelijk wat onder de voorwaarde 

'in het kader van het beroep of bedrijf' dient te worden verstaan. Uit de 

wetsgeschiedenis blijkt weliswaar dat niet aan dit vereiste is voldaan indien de 

werknemers slechts incidenteel ter beschikking worden gesteld aan derden, maar het 

is niet voldoende duidelijk wat onder incidenteel wordt begrepen.  

 

Tot slot zij opgemerkt dat de contractuele relatie tussen de uitzendwerknemer, 

uitzendwerkgever en de inlener voorts wordt beheerst door de bepalingen uit de 

Waadi en de Uitzendrichtlijn. Aangezien het begrip ‘terbeschikkingstelling’ onder de 

Waadi en de Uitzendrichtlijn ruimer is dan de definitie uitzendovereenkomst van art. 

7:690 BW, zou ook de zzp’er onder het toepassingsbereik van deze wet en richtlijn 

kunnen vallen.  
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Hoofdstuk 4 Een analyse van de rechtspraak 
 

4.1 Inleiding 

De open normen van artikel 7:690 BW, alsmede de holistische weging die de Hoge 

Raad hanteert bij de beoordeling of sprake is van een arbeids- en 

uitzendovereenkomst, maken het lastig om een algemeen toetsingskader te formuleren 

op grond waarvan de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding kan worden 

gekwalificeerd. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden welke feitelijke 

omstandigheden in de rechtspraak doorslaggevend zijn bij de beoordeling of sprake is 

van een uitzendovereenkomst en welke factoren het meeste gewicht in de schaal 

leggen bij deze beoordeling.  

 

De onderzochte rechtspraak zal worden geanalyseerd en gerubriceerd, opdat 

gezichtspunten kunnen worden geformuleerd die richting kunnen geven bij de 

beantwoording van de vraag of een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding kan 

worden aangemerkt als uitzendrelatie. In de paragrafen hieronder zal telkens per 

voorwaarde, zoals neergelegd in artikel 7:690 BW, worden nagegaan of en in 

hoeverre getoetst wordt of voldaan is aan de voorwaarde en welke gezichtspunten uit 

de jurisprudentie kunnen worden gedestilleerd. Omwille de omvang van dit 

onderzoek zullen de feiten en overwegingen van de uitspraken beknopt – en voor zo 

ver relevant – worden uitgewerkt, teneinde de beschikbare (beperkte) ruimte niet te 

overschrijden. 

 

4.2 Opzet en zoekresultaten jurisprudentieonderzoek 

 

4.2.1 Onderzoeksperiode 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van op de website www.rechtspraak.nl 

gepubliceerde jurisprudentie waarin een oordeel is geveld over de vraag of de 

rechtsverhouding van partijen kwalificeert als uitzendovereenkomst in de zin van 

artikel 7:690 BW. Aangezien het onderzoeken van alle zaken waarin de vraag speelde 

of de rechtsverhouding van partijen kwalificeert als een uitzendrelatie een tamelijk 

langdurige exercitie is, heb ik mij in dit onderzoek beperkt tot het analyseren van 

uitspraken die zijn gewezen na de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid, 

waarin art. 7:690 BW is geïntroduceerd in het arbeidsrecht. Het gaat hierbij aldus om 

jurisprudentie van januari 1999 tot 1 april 2018. Jurisprudentie die pas na 1 april 2018 

is gepubliceerd, is buiten beschouwing gelaten. 

 

4.2.2  Gebruikte zoektermen 

De jurisprudentie is verzameld met gebruikmaking van (een combinatie van) de 

volgende zoektermen: “7:690”, “uitzendovereenkomst”, “uitzendrelatie”, 

“uitzendverhouding” en “inlener”.  

 

4.2.3  Aantal onderzochte uitspraken 

Gelet op de in paragraaf 3.3 besproken harmonisatie bij de beoordeling of sprake is 

van een dienstbetrekking voor het arbeidsrecht, de sociale werknemersverzekeringen 

en de heffing van loonbelasting, worden hieronder civielrechtelijke, 
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sociaalzekerheidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke uitspraken van rechtbanken, hoven 

en de Centrale Raad van Beroep gezamenlijk besproken. Dit betreft 42 zaken waarin 

de rechter aan de hand van vaststaande feiten overweegt dat, al dan niet, sprake is van 

een uitzendrelatie tussen partijen. Daarbij zal per element en per gezichtspunt 

tenminste één (voor het betreffende gezichtspunt) illustratieve uitspraak uitvoerig 

worden besproken. Alle andere gewezen uitspraken waarin het gezichtspunt eveneens 

tot uitdrukking komt, worden in een voetnoot genoemd.  

 

Op uitspraken waarin de rechter volstond met de korte constatering dat (geen) sprake 

is van een uitzendovereenkomst, bijvoorbeeld omdat tussen partijen niet ter discussie 

staat of sprake is van een uitzendrelatie of omdat de feiten niet zijn bewezen, zal niet 

worden ingegaan. De rechtspraak over de allocatiefunctie is eveneens buiten 

beschouwing gelaten, aangezien hierover verschillend werd geoordeeld door de 

rechter, maar dit geschil reeds is beslecht in het (in hoofdstuk 3 besproken) 

Care4Care-arrest. 

 

4.2.4 Terminologie 

In dit onderzoek wordt met de termen ‘opdrachtnemer’, ‘uitzendkracht’ of 

‘uitzendwerknemer’ bedoeld de arbeid verrichtende partij. Wanneer wordt gesproken 

over ‘opdrachtgever’, ‘inlener’ of ‘derde’, dan wordt gedoeld op de partij ten 

behoeve waarvan het werk wordt verricht. Tot slot wordt met de termen 

‘uitzendwerkgever’, ‘uitlener’ en ‘werkgever’ bedoeld de ter beschikking stellende 

partij.  

 

4.3 De criteria vanuit de literatuur 

Een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt naar vaste rechtspraak aanwezig geacht, 

indien is voldaan aan drie vereisten, te weten: een verplichting tot persoonlijke 

arbeidsverrichting, een verplichting tot loonbetaling en het bestaan van een 

gezagsverhouding. De vraag of is voldaan aan deze vereisten moet worden 

beantwoord aan de hand van de feitelijke omstandigheden waaronder de 

werkzaamheden worden verricht. In geval van een uitzendsituatie moeten genoemde 

kenmerkende elementen van een arbeidsovereenkomst worden gevonden binnen de 

driepartijenrelatie welke kenmerkend is voor een uitzendovereenkomst. Slechts indien 

aan alle elementen van artikel 7:610 BW en 7:690 BW is voldaan, is aldus sprake van 

een uitzendovereenkomst. Binnen de uitzendverhouding zijn deze elementen echter 

verdeeld over de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht, het uitzendbureau en de 

inlener.  

 

4.4 Het ter beschikking stellen van de werknemer 

In de onderzochte uitspraken is niet eenmaal expliciet ingegaan op het criterium 

'terbeschikkingstelling'. Het element lijkt dan ook slechts een constatering te zijn van 

het verdienmodel of de wijze waarop de bedrijfsorganisatie is ingericht. Illustratief is 

de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een socialezekerheidsrechtelijke 

zaak op 1 september 2005.241 Bij de beoordeling van het geschil stelde de Raad enkel 

vast dat de betrokkenen in de zaak door de uitlener ter beschikking zijn gesteld aan 

bedrijven teneinde, krachtens een daartoe tussen de uitlener enerzijds en de bedrijven 

                                                        
241 CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2464. 
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anderzijds gesloten overeenkomsten van opdracht, arbeid te verrichten ten kantore 

van de bedrijven.  

 

Vorenstaande bevestigt de theorie in paragraaf 3.3.2 dat dit criterium geen 

zelfstandige betekenis heeft. 

 

4.5 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

In de onderzochte jurisprudentie vond drie maal een inhoudelijke beoordeling plaats 

van de voorwaarde dat de terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer dient te 

geschieden in het kader van het beroep of bedrijf van de uitzendwerkgever.  

 

Het betreft allereerst een arrest van het Hof ’s-Gravenhage uit 2002242 waarin werd 

overwogen dat geen doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend aan de 

bewoordingen van de hoofdactiviteiten in de statuten. Van belang is daarentegen of 

het ter beschikking stellen van arbeidskrachten een zodanig deel van de activiteiten 

van de uitlenende partij uitmaakt, dat deze terbeschikkingstelling geacht kan worden 

deel uit te maken van de bedrijfsuitoefening van de uitlenende partij. Hiervan is in 

ieder geval sprake indien 90% van de totale omzet van de uitlenende partij betrekking 

had op werkzaamheden in het kader van de terbeschikkingstelling.  

 
Uitspraak ECLI:NL:GHSGR:2002:AF1329 (CMG) 

Instantie  Hof ’s-Gravenhage  

Datum uitspraak  29 november 2002 

Rechtsgebied Civiel recht 

Betrokkenen CNV en FNV / CMG Noord-Nederland B.V. en CWI 

Geschil Collectief ontslag vanwege economische en bedrijfsorganisatorische redenen 

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. ‘5.3. ad e. De oprichtingsstatuten van CMG vermelden onder meer als doel het 

in enigerlei vorm verrichten van diensten op het gebied van de automatisering. 

Voldoende aannemelijk is geworden dat CMG deze dienstverlening voor een 

deel verricht in de vorm van het terbeschikkingstellen door CMG van een bij 

haar in dienst zijnde consultant aan een klant. De klant betaalt daarvoor een 

uurtarief en CMG heeft geen resultaatsverplichting. Voor de vraag of dit 

“uitlenen” geschiedt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van CMG 

in de zin van artikel 7:690 BW is naar het voorlopig oordeel van het hof niet 

noodzakelijk dat in de statuten expliciet het woord uitzenden dan wel 

detachering wordt gebruikt, doch is van belang of deze wijze van uitvoering 

van de dienstverlening een zodanig (groot) deel van de activiteiten van CMG 

uitmaakt dat de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten geacht kan worden 

deel uit te maken van de bedrijfsuitoefening van CMG. 

 

5.4. ad b en c. In hoger beroep is door CMG een verklaring overgelegd van 

haar accountant Deloitte en Touche, dat deze de verklaring van de directie van 

CMG, inhoudende dat in 2001 tenminste 90% van de totale omzet van CMG 

betrekking had op werkzaamheden die per gewerkt uur in rekening werden 

gebracht en dus detachering betreft, heeft gecontroleerd en juist heeft 

bevonden. 

 

Op grond hiervan acht het hof voldoende aannemelijk geworden dat de 

detacheringswerkzaamheden van CMG voldoen aan het hiervoor genoemde 

criterium en dat deze worden verricht in het kader van de bedrijfsuitoefening 

van CMG. De uitslag van de door de bonden gehouden enquête, die een lager 

                                                        
242 Hof ’s-Gravenhage 29 november 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF1329 (CMG).  
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percentage te zien geeft, legt daartegenover naar het oordeel van het hof 

onvoldoende gewicht in de schaal. Bij de enquête ging het slechts om een 

inschatting door de werknemers van de hoeveelheid op detacheringbasis 

verricht werk en de uitslag is dan ook niet gebaseerd op objectieve gegevens.’ 

 

De Centrale Raad van Beroep liet zich in een sociaalzekerheidsrechtelijke zaak op 1 

september 2005243 eveneens uit over dit criterium. De Raad overwoog dat aan het 

onderhavige vereiste niet is voldaan, daar de uitlener zelf ook werknemers in dienst 

heeft die aan dezelfde projecten werken als de ter beschikking gestelde 

arbeidskrachten.  

 
Uitspraak ECLI:NL:CRVB:2005:AU2464 

Instantie  Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak  1 september 2005 

Rechtsgebied Socialezekerheidsrecht 

Betrokkenen Werkgever / UWV  

Geschil Verzekeringsplicht werknemersverzekeringswetten  

Wel/geen 7:690 Geen 

Belangrijkste r.o. ‘Voor het aannemen van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 

van het BW dient onder meer te zijn voldaan aan de voorwaarde dat 

betrokkenen in het kader van de uitoefening van het bedrijf of beroep van 

appellante ter beschikking zijn gesteld aan de bedrijven. De Raad is van oordeel 

dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, in aanmerking genomen dat appellante 

als bedrijfsactiviteit heeft projectmanagement en technisch advies, en zelf ook 

werknemers in dienst heeft die in het kader van door appellante verkregen 

opdrachten onder meer op de projecten waaraan [betrokkenen] deelnemen 

werkzaamheden verrichten. Dit brengt mee dat in het geval van betrokkenen 

geen sprake is van een uitzendovereenkomst.’ 

 

In een vrij recent vonnis heeft de Rechtbank Noord-Holland244 zich eveneens kort 

uitgelaten over het criterium ‘in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever’. De rechtbank was van oordeel dat niet van belang is of de uitlener 

zich als uitzendbureau presenteert. Van incidentele uitzending kan voorts geen sprake 

zijn indien de arbeidskrachten langer dan een half jaar ter beschikking zijn gesteld aan 

een derde. 

 
Uitspraak ECLI:NL:RBNHO:2018:2491 

Instantie  Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak  28 maart 2018 

Rechtsgebied Civiel recht 

Betrokkenen Werknemers / Flexcargo Services B.V. en Dienstverlenings Maatschappij Wijk 

aan Zee B.V. 

Geschil Verplichting tot naleving CAO voor uitzendkrachten en art. 8 Waadi  

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. ‘5.60. Anders dan DMW stelt, moet zij ten aanzien van [eiser3] en [eiser16] als 

uitzendwerkgever worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 7:690 BW, artikel 

8 Waadi en de ABU CAO. DMW heeft [eiser3] en [eiser16] immers in het 

kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf ter beschikking gesteld van 

een derde om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde. Dat 

DMW zich niet als uitzendbureau presenteert en ook niet als zodanig staat 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, doet er niet aan af dat zij [eiser3] 

en [eiser16] beroeps- of bedrijfsmatig ter beschikking heeft gesteld. Er is 

immers geen sprake van een incidentele uitzending door DMW, maar van 

                                                        
243 Centrale Raad van Beroep 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2464.  
244 Rechtbank Noord-Holland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2491. 
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uitzending van twee werknemers gedurende een periode van meer dan een half 

tot bijna anderhalf jaar. Ook gelet op de definitie in artikel 1, onderdeel t, ABO 

CAO is DMW als uitzendonderneming aan te merken, omdat DMW een 

rechtspersoon is die feitelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt 

naar) opdrachtgevers.’ 

 

Uit bovengenoemde uitspraken kunnen de volgende gezichtspunten worden ontleend: 

1. Niet noodzakelijk is dat de uitlener zich presenteert als uitzendbureau;245  

2. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten dient een zodanig (groot) deel 

van de activiteiten van de uitlener uit te maken, dat de terbeschikkingstelling 

geacht kan worden deel uit te maken van de bedrijfsuitoefening;246 

3. Indien de uitlener zelf ook werknemers in dienst heeft die aan dezelfde 

projecten werken als de ter beschikking gestelde arbeidskrachten, is niet 

voldaan aan dit vereiste;247  

4. Indien tenminste 90% van de totale omzet van de uitlener betrekking had op 

werkzaamheden in het kader van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is 

aan dit element voldaan;248 

5. Indien de arbeidskrachten langer dan een half jaar uitgeleend zijn aan een 

derde, kan niet worden gesproken van incidentele uitzending.249 

 

Gelet op het beperkte aantal uitspraken waarin expliciet is ingegaan op dit vereiste 

kan mijns inziens worden geconcludeerd dat het vereiste geen al te grote rol speelt in 

de rechtspraak bij de beoordeling of sprake is van een uitzendverhouding.  

 

4.6 Terbeschikkingstelling krachtens overeenkomst van opdracht 

De terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer dient te geschieden op basis van 

een opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de inlener. De vraag of 

voldaan is aan dit criterium kwam slechts in twee, relatief recente, arresten van het 

Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Arnhem-Leeuwarden (beide civielrecht) voor. Zoals 

verwacht, bleek dit element niet het enige struikelblok te zijn in de rechtspraak. In 

beide arresten werd door één der partijen betoogd dat geen sprake is van een 

uitzendovereenkomst, maar van aanneming van werk. Deze stellingen konden in 

beide zaken echter niet leiden tot de overweging dat geen sprake is van een 

uitzendverhouding.  

 

In zijn arrest van 21 oktober 2014 overweegt het Hof ’s-Hertogenbosch dat ook 

wanneer de tekst van de overeenkomst tussen de uitlener en de inlener impliceert dat 

sprake is van een aannemingsovereenkomst er niettemin sprake kan zijn van een 

uitzendovereenkomst.250 Er dient immers niet (enkel) te worden uitgegaan van de 

tekst van de overeenkomst, maar ook van de feitelijke situatie. Dit geldt in het 

bijzonder indien de overeenkomst elementen bevat die tot doel hebben om het 

                                                        
245 Hof ’s-Gravenhage 29 november 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF1329 (CMG).  
246 Hof ’s-Gravenhage 29 november 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF1329 (CMG). 
247 CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2464. 
248 Hof ‘s-Gravenhage 29 november 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF1329 (CMG).  
249 Rb. Noord-Holland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2491.  
250 Hof ’s-Hertogenbosch 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353. Dit arrest is voorts belangwekkend 

omdat het hof zich uitsprak over de vraag wanneer feitelijk gezien geen sprake is van contracting, maar van een 

schijnconstructie. Deze vraag is tot nog toe slechts een enkele maal aan de orde geweest in de jurisprudentie. Zie 

hierover meer uitgebreid J.P.H. Zwemmer, 'Contracting en arbeidsrecht: over schijnconstructies, juridisch 

houdbare varianten en de gevolgen van de WAS en de WWZ', TAP 2015/3. 
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uitzendkarakter van de arbeidsverhouding tussen de uitzendwerkgever en de 

uitzendkrachten weg te nemen.  

 
Uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2014:4353 

Instantie  Hof ’s-Hertogenbosch 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353 

Datum uitspraak  21 oktober 2014 

Rechtsgebied Civielrecht 

Betrokkenen De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten 

/ Qatro B.V.  

Geschil Verplichting tot naleving CAO voor Uitzendkrachten  

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. 4.4.3 Het hof neemt dienaangaande het volgende in overweging. Qatro is met 

haar voornamelijk Poolse werknemers uitzendovereenkomsten (contracten met 

die titel) aangegaan. Dat zij, Qatro en haar Poolse werknemers, ten tijde van dit 

aangaan een andere bedoeling hadden dan het aangaan van een 

uitzendovereenkomst is door Qatro niet onderbouwd. Die bedoeling blijkt 

overigens ook uit de afdrachten aan het pensioenfonds STIPP. Het is aldus aan 

Qatro aannemelijk te maken dat in casu geen sprake is van een 

uitzendovereenkomst. Zij beroept zich daarbij uitsluitend op het bestaan en de 

tekst van de ‘aanneemovereenkomst’. De vraag is aldus of dit beroep opgaat. 

SNCU heeft aangevoerd dat de grens tussen een echte aanneemoverkomst en 

een uitzendrelatie gering is. ‘Contracting’, als verkapte uitzendvorm, kan erop 

zijn gericht om de rechten van uitzendkrachten te omzeilen. De 

aanneemovereenkomst is aldus volgens SNCU aan te merken als een 

schijnconstructie. Naar het oordeel van het hof getuigt de 

aanneemovereenkomst inderdaad van elementen die tot doel hebben (gehad) 

om het uitzendkarakter van de overeenkomsten tussen Qatro en haar 

werknemers weg te nemen. Zo bepaalt artikel 4 van de aanneemovereenkomst 

uitdrukkelijk dat de werknemers onder toezicht en leiding van de ‘aannemer’, 

dat is Qatro, staan en dat de ‘opdrachtgever’, dat is Worldchamp, niet 

gerechtigd is om over de werknemers enigerlei gezag, leiding of toezicht uit te 

oefenen. Een toelichting op deze bepaling wordt door Qatro niet gegeven. In 

het bijzonder wordt niet uiteengezet waarom Worldchamp geen gezag, leiding 

of toezicht zou mogen uitoefenen. Overigens is de tekst van de 

aanneemovereenkomst niet consequent. In artikel 9 staat dat de ‘aannemer’ een 

bewijs van goed gedrag aan ‘inleener’ (ook nog fout gespeld) ter beschikking 

zal stellen. 

 

De conclusie is dat de (tekst van de) aanneemovereenkomst, in het bijzonder 

artikel 4, onvoldoende aanknopingspunten biedt om aan de contractuele relatie 

tussen Qatro en haar werknemers de kwalificatie uitzendverhouding te 

ontnemen. 

 

Bovendien is er het volgende. In de onderhavige situatie betrof het 

werkzaamheden (champignonpluk) die werden uitgevoerd door Poolse 

werknemers van Qatro. Zij hebben hun werkzaamheden feitelijk uitgevoerd 

onder leiding en in opdracht van de directeur van Qatro mevrouw [directeur 

Qatro] (en haar echtgenoot [echtgenoot directeur Qatro]). Zij spreekt immers 

Pools, terwijl gesteld noch gebleken is dat er iemand (in dienst) van 

Worldchamp was die die taal machtig was (er werkten bij Worldchamp twee 

mensen: een monteur en een teeltleider). Gelet op deze taalkwestie was het ook 

praktisch onmogelijk dat de champignonplukkers onder feitelijk toezicht en 

leiding van Worldchamp hun werkzaamheden uitoefenden. Daaruit vloeit voort 

dat Worldchamp die taak (toezicht en leiding) kennelijk aan Qatro heeft 

uitbesteed. Daarmee is nog geen sprake van een overeenkomst die het bestaan 

van een uitzendovereenkomst uitsluit. Het is immers mogelijk, en het hof houdt 

het er daarom voor (het is immers onaannemelijk dat zij uitsluitend als 

vertaalster heeft opgetreden), dat mevrouw [directeur Qatro] (Qatro) (mede) 

Worldchamp vertegenwoordigde ten aanzien van het toezicht en leiding geven, 
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zodat de champignonpluk geacht moet worden (mede) te zijn uitgevoerd in 

opdracht van en onder toezicht en leiding van Worldchamp. Aldus kan in de 

relatie tussen Qatro en de plukkers sprake zijn van een uitzendovereenkomst in 

de zin van artikel 7:690 BW waaraan de tekst van de ‘aanneemovereenkomst’ 

niet in de weg staat. 

 

4.4.4. Naar het oordeel van het hof kan de tekst van de aanneemovereenkomst 

niet tot een andere conclusie leiden. In dit verband wordt eerst in aanmerking 

genomen dat die overeenkomst alleen werking heeft tussen (hier:) Qatro en 

Worldchamp en deze is derhalve niet, althans niet zonder meer bepalend voor 

de relatie tussen Qatro en haar werknemers. Weliswaar kunnen aan de (tekst 

van de) overeenkomst tussen Qatro en Worldchamp aanwijzingen worden 

ontleend voor het bestaan van een aanneemovereenkomst tussen Qatro en 

Worldchamp, maar deze zijn hier niet, zoals in de vorige overweging 

overwogen, doorslaggevend voor de relatie tussen Qatro en haar werknemers. 

In het bijzonder niet omdat uit de overige feiten (bijvoorbeeld de 

uitzendovereenkomsten) sterkere aanwijzingen voor het tegendeel bestaan. 

Bovendien is voor de vraag of een uitzendrelatie bestaat niet de tekst van het 

contract tussen ‘uitzendbureau’ en ‘inlener’ noch die tussen opdrachtgever en 

uitvoerder bepalend, maar de feitelijke situatie. Het dwingende (uitzend)recht 

kan immers niet door een contract opzij worden gezet. 

 

Van feiten of omstandigheden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat Qatro 

geen uitvoering heeft gegeven aan de uitzendovereenkomsten zoals 

overeengekomen (en zoals de kantonrechter overwoog), is het hof niet 

gebleken. Deze worden ook niet gesteld (behoudens dat wordt gesteld dat de 

plukkers niet onder toezicht en leiding van Worldchamp staan). Qatro heeft 

overigens pensioenpremies afgedragen aan StiPP hetgeen onmiskenbaar op 

deze uitvoering duidt. 

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recentelijk eveneens uitgelaten over de vraag 

of de overeenkomst tussen de betrokkenen kwalificeert als aannemingsovereenkomst, 

waardoor geen sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst.251 Het hof overweegt 

dat geen sprake kan zijn van een overeenkomst van aanneming van werk indien de 

derde eveneens op de plaats waar aan het project wordt gewerkt aanwezig is en 

aanwijzingen geeft aan de werknemers. Zelfs niet indien zij bij de uitvoering van het 

werk gebruik hebben gemaakt van gereedschap en bedrijfskleding van de derde.  

 
Uitspraak ECLI:NL:GHARL:2017:2682 

Instantie  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak  28 maart 2017 

Rechtsgebied Civiel recht 

Betrokkenen Bouwbedrijf / Talent People Emmen B.V.  

Geschil Schadevergoedingsactie   

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. ‘4.4 Het hof stelt vast dat tussen partijen niet ter discussie staat dat TPE een 

uitzendorganisatie is en dat de contactpersoon van [appellant] bij TPE, [D] , als 

intercedent - een typische functie voor een medewerker van een 

uitzendorganisatie - voor TPE werkte. Gesteld noch gebleken is dat [appellant] 

, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst voor het project te 

Deventer, aan TPE gedetailleerde informatie - bijvoorbeeld bouwtekeningen en 

een bestek - heeft verstrekt over de inhoud van het werk in Deventer en dat 

partijen afspraken hebben gemaakt over de oplevering van het werk. Dat, en zo 

ja op welke wijze, sprake is geweest van de oplevering van het werk, heeft 

[appellant] evenmin gesteld. Ook heeft hij niet aangevoerd dat andere afspraken 

zijn gemaakt tussen hem en TPE dan betreffende het aantal en de persoon van 

                                                        
251 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2682. 
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de door TPE ter beschikking gestelde medewerkers, de duur van de 

beschikbaarstelling en de vergoeding. Aldus heeft [appellant] in het licht van 

het gemotiveerde verweer van TPE onvoldoende onderbouwd dat de 

medewerkers van TPE in het kader van een overeenkomst tot aanneming van 

werk, en niet op basis van een uitzendovereenkomst, voor hem hebben gewerkt. 

In dit verband overweegt het hof nog dat vaststaat dat TPE in Deventer geen 

toezicht heeft gehouden op de werkzaamheden van de desbetreffende 

medewerkers. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen in eerste aanleg 

heeft [appellant] verklaard dat hij het grootste deel van de periode dat de 

werknemers in Deventer aan het werk waren zelf ook op het project aanwezig 

was en dat hij hen toen aanwijzingen heeft gegeven. Deze feitelijke gang van 

zaken wijst veeleer op het bestaan van een uitzendovereenkomst dan van een 

overeenkomst van aanneming van werk. Dat de medewerkers van TPE op eigen 

kosten naar Deventer gingen en geen gebruik maakten van gereedschap en 

bedrijfskleding van [appellant] betekent nog niet dat zij op basis van een 

overeenkomst van aanneming van werk, en niet op basis van een 

uitzendovereenkomst, voor hem werkten. De uitzendorganisatie en diens 

opdrachtgever, in dit geval [appellant] , kunnen overeenkomen dat de 

uitzendkrachten met hun eigen gereedschap en met de eigen bedrijfskleding en 

op kosten van de uitzendorganisatie naar het werk reizen. Dat de desbetreffende 

medewerkers ter plaatse instructies van de uitvoerder van de opdrachtgever van 

[appellant] ontvingen, betekent evenmin dat sprake is geweest van aanneming 

van werk. Indien [appellant] geen werknemers had ingeleend, maar in dienst 

zou hebben gehad, zouden deze medewerkers ook de aanwijzingen van de 

uitvoerder van de hoofdaannemer hebben moeten opvolgen, zeker wanneer 

[appellant] zelf niet op het werk aanwezig was.’ 

 

Uit de arresten kunnen de volgende gezichtspunten worden geformuleerd: 

1. Niet de tekst van de overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de inlener is 

bepalend, maar de feitelijke situatie;252 

2. Wanneer de overeenkomst elementen bevat die tot doel hebben om het 

uitzendkarakter van de arbeidsverhouding tussen de uitzendwerkgever en de 

uitzendkrachten weg te nemen, is sprake van een schijnconstructie;253 

3. Er is geen sprake van een overeenkomst van aanneming van werk indien de 

derde eveneens op de plaats waar aan het project wordt gewerkt aanwezig is 

en aanwijzingen geeft aan de werknemers.254 

 

Hoewel in bovenstaande arresten de aanneemovereenkomst centraal stond, zijn 

bovenstaande gezichtspunten (en in het bijzonder de eerste twee) naar mijn mening 

dusdanig ruim geformuleerd, dat deze naar analogie van toepassing zouden kunnen 

zijn op andere soorten overeenkomsten.  

 

4.7 Arbeidsovereenkomst tussen uitzendwerkgever en werknemer 

Om vast te kunnen stellen of sprake is van een uitzendrelatie dient er tussen de 

uitzendwerkgever en de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst te bestaan. Daarbij 

dient te worden voldaan aan vier cumulatieve vereisten, namelijk: verplichting tot 

persoonlijke arbeidsverrichting, loon, gedurende zekere tijd en gezagsverhouding. 

Aangezien in geen enkele onderzochte uitspraak is getoetst aan het criterium 

‘gedurende zekere tijd’, zullen hieronder enkel de gezichtspunten van de overige 

elementen (afzonderlijk) worden besproken.  

                                                        
252 Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353.  
253 Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353.  
254 Hof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2682. 
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4.7.1 Verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid 

De vraag of voldaan is aan het onderhavige criterium kwam in één fiscaalrechtelijke 

zaak255 en één sociaalzekerheidsrechtelijke uitspraak256 aan de orde. In beide zaken 

werd overwogen dat de werknemers de arbeid persoonlijk dienden te verrichten, 

aangezien vervanging zonder toestemming van de uitlener en zonder instemming van 

de inlener niet mogelijk was en omdat van vervanging feitelijk gezien ook geen 

sprake was.  

 

Op de vragen of en in hoeverre de arbeid reëel kan worden geacht en of de 

werknemer de feitelijke vrijheid toekwam om aan een oproep om arbeid te verrichten 

geen gehoor te geven, werd in de onderzochte rechtspraak niet ingegaan.  

 
Uitspraak ECLI:NL:CRVB:2005:AU2442 

Instantie  Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak  1 september 2005 

Rechtsgebied Socialezekerheidsrecht 

Betrokkenen Werkgever / UWV  

Geschil Verzekeringsplicht werknemersverzekeringswetten  

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. Een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt naar vaste rechtspraak aanwezig 

geacht, indien is voldaan aan drie vereisten, te weten: een verplichting tot 

persoonlijke arbeidsverrichting, een verplichting tot loonbetaling en het bestaan 

van een gezagsverhouding. De vraag of is voldaan aan deze vereisten moet 

worden beantwoord aan de hand van de feitelijke omstandigheden waaronder 

de werkzaamheden worden verricht. In geval van een uitzendsituatie moeten 

genoemde kenmerkende elementen van een arbeidsovereenkomst worden 

gevonden binnen de driepartijenrelatie welke kenmerkend is voor een 

uitzendovereenkomst. 

 

Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat het Besluit 

verzekeringsplicht automatiseringsdeskundigen (besluit van het Landelijk 

instituut sociale verzekeringen, rechtsvoorganger van het Uwv, van 23 augustus 

2000, Stcrt. 2000, 169), zonder terugwerkende kracht in werking getreden op 1 

september 2000, geen betrekking heeft op arbeidsverhoudingen in een periode 

van voor de inwerkingtreding ervan, wat er overigens van dit besluit zij. Dit 

brengt mee dat appellant met juistheid los van dat beleid heeft beoordeeld of - 

van rechtswege - sprake is van verzekeringsplicht aan de hand van de 

eerdergenoemde wettelijke bepalingen. 

 

Gelet op de zich in dit geval voordoende feiten en omstandigheden moet 

worden aangenomen dat [de besloten vennootschap 2] de overeenkomst met 

gedaagdes persoonlijke vennootschap heeft gesloten met het oog op de 

persoonlijke kennis, kwaliteiten en ervaring van gedaagde en dat gedaagde 

gehouden is geweest de arbeid bij [de besloten vennootschap 3] persoonlijk te 

verrichten. Vervanging zonder toestemming van [de besloten vennootschap 2] 

en instemming van [de besloten vennootschap 3] was niet mogelijk. Feitelijk 

heeft vervanging zich ook niet voorgedaan. Tevens moet worden aangenomen 

dat voor [de besloten vennootschap 2] de verplichting gold tot loonbetaling aan 

gedaagde, in aanmerking genomen dat gedaagde van [de besloten vennootschap 

2] via zijn persoonlijke vennootschap een afgesproken vaste vergoeding per 

gewerkt uur ontving. 

Uit de bestudeerde uitspraak volgt het volgende gezichtspunt: 

1. Vervanging zonder toestemming van de inlener is niet mogelijk en vindt 

feitelijk ook niet plaats.  

                                                        
255 Rechtbank Gelderland 17 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2720.  
256 Centrale Raad van Beroep 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2442. 
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4.7.2 Loon 

Uit de onderzochte rechtspraak blijkt dat, in het kader van de toetsing of aan dit 

criterium is voldaan, enkel wordt bezien of de opdrachtnemer een vergoeding 

ontvangt voor het verrichte werk. Op de vraag of aan het criterium is voldaan is 

voorts slechts in zaken bij de CRvB (kort) ingegaan, zie ter illustratie de uitspraak van 

22 juli 2004 waarin een verplichting tot loonbetaling werd aangenomen aangezien de 

uitzendkracht een vaste vergoeding per gewerkt uur ontving.257 

 
Ofschoon het in de onderzochte uitspraken daarbij telkens ging om vast uurloon, kan 

niet worden uitgesloten dat andere vormen van beloning niet kwalificeren als loon in 

de zin van artikel 7:610 BW. Hierbij valt onder meer te denken aan loon dat niet naar 

tijdruimte is vastgesteld, maar afhankelijk is van de uitkomsten van de verrichte 

arbeid (zogenoemd ‘stukloon’). Derhalve is gekozen voor het volgende (ruimer 

geformuleerde) gezichtspunt: 

1. De uitzendkracht ontvangt een afgesproken vergoeding voor de bedongen 

arbeid;258 

 

4.7.3 Ook gezagsbevoegdheid uitlener of enkel toezicht en leiding inlener?  

Bij een privaatrechtelijke dienstbetrekking dient sprake te zijn van een zekere 

onderschikking van de werknemer jegens de werkgever. Het element 

‘gezagsverhouding’ wordt in de literatuur gezien als de belangrijkste aanwijzing voor 

de aanwezigheid van een arbeidsverhouding in de zin van 7:610 BW tussen partijen. 

Als gevolg van dit vereiste draagt de werkgever doorgaans een substantieel deel van 

het economische risico van de arbeid.  

 

De elementen van art. 7:610 BW zijn, als gezegd, verdeeld over de 

driepartijenverhouding van de uitzendovereenkomst. Dit betekent dat bij de 

beantwoording van de vraag voldaan is aan het element gezagsverhouding, tevens 

moet worden getoetst of de uitzendwerknemer onder toezicht en leiding van de 

inlener zijn werkzaamheden verricht. Derhalve zullen beide elementen in deze 

paragraaf tezamen worden besproken.  

 

Uit de onderzochte uitspraken lijken zich twee lijnen te hebben afgetekend waarbij 

wordt onderzocht of sprake is van een gezagsverhouding. Langs de eerste lijn wordt 

de gezagsverhouding reeds aangenomen indien de uitzendkracht onder toezicht en 

leiding staat van de inlener. Langs de tweede lijn wordt niet enkel onderzocht of 

sprake is van toezicht en leiding, maar wordt tevens gekeken naar de mate van 

betrokkenheid van de uitzendwerkgever.  

 

4.7.3.1 Lijn één: toezicht en leiding, dus gezagsverhouding 

Toepassing van de eerste benadering leidt ertoe dat de nadruk op de rol van de inlener 

wordt gelegd. In de meerderheid van de onderzochte uitspraken werd deze eerste lijn 

gevolgd.  

 

                                                        
257 CRvB 22 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224.  
258 CRvB 22 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224; CRvB 21 juli 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU1193; 

CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2439; CRvB 1 september 2005, 

ECLI:NL:CRVB:2005:AU2442; CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2454; CRvB 22 juli 2004, 

ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224.  
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In dit verband kan allereerst worden verwezen naar de bij paragraaf 4.4.1 reeds 

besproken recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland.259 In deze zaak werd 

voldaan aan het criterium toezicht en leiding, en daardoor ook het criterium gezag, 

omdat de inlener bevoegd was om de uitzendkracht bindende aanwijzingen omtrent 

het te verrichten werk te geven. Uit de overweging van de rechtbank blijkt voorts dat 

een gezagsverhouding reeds kan worden aangenomen indien sprake is van een 

‘latente gezagsverhouding’. Dit betekent met zoveel woorden dat sprake is van een 

verborgen aanwijzingsbevoegdheid, in die zin dat de inlener aanwijzingen kan geven. 

Niet noodzakelijk is aldus dat de inlener dit ook daadwerkelijk heeft gedaan. Daarmee 

volgt de rechtbank de lijn die de Hoge Raad aanhoudt, wat betreft de 

gezagsverhouding bij de gewone arbeidsverhouding waarbij enkel twee partijen zijn 

betrokken.260 Dit gezichtspunt wordt bovendien niet enkel toegepast door de 

belastingrechter, maar ook door de CRvB in sociaalzekerheidsrechtelijke zaken en de 

civiele rechter bij arbeidsrechtelijke geschillen.261 

 

Er dient aldus te worden onderzocht of de opdrachtnemer, ondanks enige mate van 

handelingsvrijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden, gehouden is 

aanwijzingen en opdrachten van de opdrachtgever op te volgen. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake indien de uitzendwerkgever of inlener de mogelijkheid heeft om 

de wijze waarop en het tempo waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd te 

sturen.262 Daarnaast kan een latente gezagsverhouding worden aangenomen indien 

de inlener een instructiebevoegdheid heeft over het gebruik van het materiaal en de 

kwaliteit en de voortgang van het werk en kan ingrijpen indien hij dat nodig acht.263 

Het enkele feit dat achteraf controle plaatsvindt van het aantal gewerkte uren wijst 

daarentegen niet in de richting van een (latente) aanwijzingsbevoegdheid.264 Evenmin 

de omstandigheid dat slechts op initiatief van de opdrachtnemer (geringe) overleg 

plaatsvindt tussen hem en de opdrachtgever en zelfs niet indien aan de hand daarvan 

voortgangsrapportages worden gemaakt.265 

 

Uit rechtspraak over doorlening kan voorts worden opgemaakt dat de door de inlener 

contractueel bedongen zeggenschap over de door de uitzendkracht te verrichten 

arbeid eveneens toezicht en leiding kan impliceren.266 In deze uitspraken is bepaald 

dat de uiteindelijke inlener, bij gebreke van een contractuele relatie met het 

uitzendbureau, de instructiebevoegdheid kan ontlenen aan de contractuele relatie met 

de doorlener (de oorspronkelijke inlener). De doorlener verkreeg deze 

instructiebevoegdheid van de werkgever op grond van een opdrachtovereenkomst en 

draagt deze over aan de uiteindelijke inlener, waardoor via deze weg eveneens sprake 

kan zijn van toezicht en leiding in de zin van artikel 7:690 BW. Hiermee wordt aldus 

doorslaggevende betekenis toegekend aan de door partijen gemaakte contractuele 

afspraken bij de vraag of sprake is van toezicht en leiding.  

 

                                                        
259 Rb. Gelderland 15 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2720.  
260 Zie ter illustratie HR 7 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9845. 
261 Zie bijvoorbeeld respectievelijk CRvB 26 januari 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AV2581 en Hof Den Haag 25 

april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1034.  
262 CRvB 21 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ5982. 
263 Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1034. 
264 CRvB 22 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224.  
265 Rb. Arnhem 23 oktober 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AE9503.  
266 Hof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723. 
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Uit de analyse bleek voorts dat in sommige (enkel bestuursrechtelijke en civiel 

rechtelijke) uitspraken ook werd getoetst of de ter beschikking gestelde arbeidskracht 

zijn werkzaamheden verrichtte als lid van een team van werknemers van de inlener. 

Wat sociaalzekerheidsrechtelijke kwesties betreft, kan in dit kader onder meer worden 

verwezen naar CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2436. In deze 

zaak ging de Centrale Raad van Beroep in op de vraag of sprake was van een 

uitzendovereenkomst, zodat er een verzekeringsplicht werknemersverzekeringen rust 

op de uitzendwerkgever. Opdrachtnemer in deze zaak was in opdracht van BV 1 

werkzaam als automatiseringsdeskundige bij BV 2. BV 1 houdt zich bezig met het ter 

beschikking stellen van automatiseringsdeskundigen en fungeert als intermediair 

tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. BV 1 heeft opdrachtnemer ter beschikking 

gesteld van BV 2 na een daartoe verkregen opdracht van ExperienceIT, die voor haar 

cliënt (BV 2) een automatiseringsdeskundige zocht. Opdrachtnemer kreeg per uur 

betaald en factureerde aan BV 1, die op haar beurt via ExperienceIT factureerde aan 

BV 2.  

 

De Raad stelt allereerst vast dat sprake is van een arbeidsverhouding waarbij meer 

dan twee partijen zijn betrokken. Op grond van de stukken is volgens de Raad tevens 

voldoende komen vast te staan dat BV 1 opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld 

aan een derde (BV 2), in het kader van de bedrijfsuitoefening van BV 1, op grond van 

een daartoe verkregen opdracht van ExperienceIT. Om de vraag te beantwoorden of 

binnen de relatie van opdrachtnemer, BV 1 en BV 2 sprake is van een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking, moet worden gelet op de artikelen 7:610 en 7:690 

BW, welke in hun onderlinge samenhang in aanmerking dienen te worden genomen, 

aldus de Raad. Alvorens in te gaan op het element gezag, concludeert de Raad dat aan 

de overige vereisten van 7:610 en 7:690 BW is voldaan. De Raad overweegt 

vervolgens dat ook sprake is van een gezagsverhouding, omdat de opdrachtnemer 

onder toezicht en leiding van BV 2 zijn werkzaamheden verrichtte. Deze overweging 

is gebaseerd op de omstandigheid dat de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft 

verricht als lid van een team van werknemers van de inlener en dat hij als zodanig 

geen uitzonderingspositie heeft ingenomen.  

 

Dit gezichtspunt is, als gezegd, ook te vinden in uitspraken gewezen door de civiele 

rechter. Illustratief in dit verband is de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 

september 2014 waarin is overwogen dat een relevant deel van de 

instructiebevoegdheid van de uitlener aan de inlener is overgedragen, aangezien de 

inlener de dagelijkse leiding geeft aan de uitgezonden arbeidskracht en de 

arbeidskracht hetzelfde werk verricht als de werknemers van de inlener met een 

gelijke opleiding en van een gelijk niveau.267 

 

In enkele zaken werd voorts nagegaan of de werkzaamheden van de uitgezonden 

arbeidskracht naar hun aard en inhoud geacht kunnen worden onderdeel uit te maken 

van de reguliere bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Dit gezichtspunt kan worden 

gevonden in een aantal fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke uitspraken268, maar 

komt het beste naar voren in de uitspraak van de CRvB van 21 februari 2008 

(ECLI:NL:CRVB:2008:BC6051). In deze zaak was een betrokken partij, BV 1, 

(onder meer) actief op het gebied van het doen uitvoeren van interim-management. In 

                                                        
267 Rechtbank Amsterdam 22 september 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6356. 
268 Zie bijvoorbeeld CRvB 23 februari 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AX8396, Rb. Arnhem 27 oktober 2009, 

ECLI:NL:RBARN:2009:BM1630 en CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2454.  
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het kader daarvan heeft BV 1 dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met 

opdrachtgevers. Ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomsten heeft BV 1 

met een aantal externe personen (door BV 1 aangeduid als ‘zelfstandige interim-

managers’) opdrachtovereenkomsten gesloten tot het verrichten van interim-

management. De externe personen zijn allen tewerkgesteld bij verschillende 

opdrachtgevers.  

 

In eerste aanleg is de rechtbank ingegaan op de vraag of het Uwv op goede gronden 

heeft geconcludeerd dat sprake was van werkzaamheden onder toezicht en leiding van 

de opdrachtgever. Daarbij achtte de rechtbank van belang:  

 of de werkzaamheden zijn verricht in het kader van de (tijdelijke) invulling 

van een (reeds bestaande) functie; 

 of de werkzaamheden naar hun aard en inhoud geacht kunnen worden 

onderdeel uit te maken van de reguliere bedrijfsvoering van de opdrachtgever 

en daarin zijn ingebed; 

 of de werkzaamheden worden uitgevoerd in teamverband; en 

 of de interim-manager gebonden was aan de huisregels en de gebruikelijke 

werktijden van de opdrachtgever. 

 

De Raad verenigde zich met bovenstaande overwegingen op grond waarvan de 

rechtbank tot zijn oordeel is gekomen en maakt die tot de zijne. De Raad onderzocht 

vervolgens aan de hand van deze overwegingen, en de vaststaande feiten in de zaak, 

per ter beschikking gestelde interim-manager of sprake was van een uitzendrelatie in 

de zin van 7:690 BW.  

 
Uit de onderzochte uitspraken kunnen de volgende gezichtspunten worden 

gedestilleerd: 

I. Heeft de inlener een (latente) aanwijzingsbevoegdheid?269  

II. Verricht de opdrachtnemer zijn werkzaamheden als lid van een team van 

werknemers van de inlener?270 

III. Kunnen de werkzaamheden naar hun aard en inhoud geacht worden onderdeel 

uit te maken van de reguliere bedrijfsvoering van de opdrachtgever?271 

 

4.7.3.2 Lijn twee: tevens aanwijzingsbevoegdheid uitlener 

Bij het beredeneren langs de tweede lijn wordt de vraag beantwoord of de 

uitzendwerkgever een aanwijzingsbevoegdheid heeft. Daarbij wordt niet enkel 

onderzocht of de inlener een aanwijzingsbevoegdheid had, maar tevens welke de rol 

                                                        
269 Rb. Gelderland 15 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2720; CRvB 26 januari 2006, 

ECLI:NL:CRVB:2006:AV2581; CRvB 22 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224; CRvB 1 september 2005, 

ECLI:NL:CRVB:2005:AU2457; CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2436; CRvB 1 september 

2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2444; CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2439; CRvB 1 

september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2402; CRvB 21 juli 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU1193; CRvB 13 

januari 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AS3988; CRvB 16 december 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AS2529; CRvB 

21 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ5982; Rb. Arnhem 23 oktober 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AE9503; 

Hof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723. 
270 CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2442; CRvB 1 september 2005, 

ECLI:NL:CRVB:2005:AU2436; CRvB 1 september 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU2402; Rechtbank 

Amsterdam 22 september 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6356. 
271 Rb. Arnhem 27 oktober 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BM1630, CRvB 1 september 2005, 

ECLI:NL:CRVB:2005:AU2454;  
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de uitzendwerkgever speelde in het gehele rollenspel van de uitzendverhouding. De 

volgende gezichtspunten kunnen daarbij worden onderscheiden: 

1. Heeft de uitlener zich beperkt tot een bemiddelende rol of heeft hij een 

voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid bij de relatie 

tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever?272 

2. Verloopt de facturatie feitelijk gezien door de uitzendkracht of neemt het 

uitzendbureau die voor haar rekening?273 

3. Is er sprake van een fysieke afstand tussen de uitlener en de uitzendkracht?274  

 

Het eerste gezichtspunt kan worden herleid uit rechtspraak waarin één der partijen een 

bemiddelende rol speelt bij de totstandkoming van een overeenkomst (tot het 

verrichten van arbeid) tussen de twee andere partijen. Hierbij wordt vooral gekeken 

naar de mate van betrokkenheid aan de kant van de bemiddelende partij.  

 

In dit kader kan allereerst worden verwezen naar de (fiscaalrechtelijke) uitspraak van 

de rechtbank Arnhem.275 In deze zaak ging het over de vraag of werkzaamheden die 

Poolse arbeiders via een bemiddelingsbureau verrichten kwalificeren als 

uitzendovereenkomst, waardoor terecht een naheffingsaanslag loonbelasting/premie 

volksverzekeringen is opgelegd door de Belastingdienst. De Polen werden, met de 

hulp van het bemiddelingsbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het 

bemiddelingsbureau hielp de Polen voorts bij het aanvragen van 

verblijfsvergunningen en VAR-verklaringen en bij de inschrijving op een Nederlands 

adres. Het bemiddelingsbureau bezocht vervolgens opdrachtgevers en zorgde dat de 

Polen daar te werk werden gesteld, op basis van een inlenersovereenkomst tussen de 

Polen en de opdrachtgever. Het bemiddelingsbureau opende vervolgens een zakelijke 

rekening voor de Polen en er werd rechtstreeks gefactureerd door de Pool naar de 

opdrachtgever. De rechtbank concludeert voorts dat de activiteiten van de Polen 

uitsluitend bestaan uit het verrichten van arbeid bij de opdrachtgevers van het 

bemiddelingsbureau. De opdrachtgever bepaalde de te verrichten werkzaamheden, de 

plaats van de werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden moesten 

worden verricht. Het bemiddelingsbureau had hiermee geen directe bemoeienis, 

waardoor geen sprake is van een gezagsverhouding tussen het bureau en de Poolse 

arbeiders, maar de werkzaamheden werden uitgevoerd onder leiding en toezicht van 

de opdrachtgevers. 

 

Langs de eerste lijn zou de gezagsverhouding reeds hiermee zijn aangenomen, 

aangezien voldoende is komen vast te staan dat sprake was van toezicht en leiding. De 

rechtbank acht het echter tevens nodig om in te gaan op de rol van het 

bemiddelingsbureau bij de rechtsverhoudingen tussen partijen. De feiten die in dit 

kader van belang zijn, zijn de volgende:  

                                                        
272 Rb. Haarlem 23 april 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4055 (in deze zaak ging de rechtbank eveneens 

uitvoerig in op de vraag of sprake was van toezicht en leiding); Rb. Arnhem 23 april 2009, 

ECLI:NL:RBARN:2009:BI5886; Hof Arnhem 6 juli 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BN1395, Rb. Noord-Holland 

1 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA4021; Hof Arnhem-Leeuwarden, 5 november 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:8304 (Alfahulp); Hof Den Haag 18 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:708 (Logidex); 

Rb. Noord-Holland 29 april 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:2168; Hof Den Haag 30 april 2014, 

ECLI:NL:GHDHA:2014:1584 (deze niet ook bespreken? Al beschreven in mail. Denk beter van wel). 
273 CRvB 22 juli 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6224; Rb. Arnhem 23 april 2009, 

ECLI:NL:RBARN:2009:BI5886; Rb. 's-Hertogenbosch 3 september 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7458. 
274 CRvB 27 mei 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AP0497; Rechtbank Gelderland 29 juni 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:3813. 
275 Rb. Arnhem 23 april 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BI5886. 
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 de Polen werden door bemiddeling van het bemiddelingsbureau bij diverse 

opdrachtgevers tewerkgesteld; 

 het bemiddelingsbureau bracht voor haar bemiddelingswerkzaamheden € 2,50 

per gewerkt uur in rekening aan de opdrachtgever; 

 de urenbriefjes van de Polen werden ingevuld en afgetekend door de inlener; 

 de facturen werden door het bemiddelingsbureau opgemaakt aan de hand van 

de urenbriefjes; 

 de opdrachtgevers betaalden de verschuldigde vergoeding op de zakelijke 

bankrekeningen van de Polen waarover alleen het bemiddelingsbureau 

beschikkingsmacht had; 

 het bemiddelingsbureau betaalde vervolgens na aftrek van de door haar en 

anderen gemaakte kosten € 6,00 per gewerkt uur op de privé-rekening van de 

Polen. 

 

Bovenstaande feiten in deze zaak hebben aldus eveneens bijgedragen aan de 

overweging van de rechtbank dat sprake is van een uitzendovereenkomst. 

 

In dit kader kan voorts worden verwezen naar het zogenoemde Logidex-arrest.276 

Logidex bemiddelt bij het vinden van leerwerkplekken bij ondernemingen in de 

logistieke sector voor mbo-leerlingen. Op verzoek van de mbo-scholen zoekt Logidex 

leerwerkplekken voor de leerlingen. Wanneer een geschikt leerwerkbedrijf wordt 

gevonden, sluit Logidex een overeenkomst met dit bedrijf, waarin de 

rechtsverhoudingen tussen de betrokkenen is geregeld. Zo wordt onder het kopje 

‘Artikel 05: Toezicht’ de gezagsverhouding beschreven: 

 
‘Logidex zal leiding geven aan en toezicht houden op het doen en laten van de leerling bij het 

leerbedrijf. Het leerbedrijf heeft de gelegenheid om ten aanzien van de activiteiten die de leerling 

verricht in het kader van haar bedrijfsuitoefening aanwijzingen en instructies te geven. Het leerbedrijf 

bevordert dat de leerlingen alle instructies van hun onderwijsinstelling zullen opvolgen.’ 

 

Logidex ontvangt van de leerwerkbedrijven vergoedingen voor de verrichte arbeid 

door de geplaatste leerlingen en betaalt die leerlingen het minimumloon voor hun 

werkzaamheden. Logidex draagt voorts zorg voor de afgifte en afdracht van 

loonbelasting en sociale premies en betaalt de leerlingen door tijdens ziekteverzuim.  

 

De Stichting Naleving cao voor uitzendkrachten (hierna: SNCU), die onder meer ten 

doel heeft het toezien op een correcte naleving van de (algemeen verbindend 

verklaarde) cao voor Uitzendkrachten, heeft Logidex een boete opgelegd wegens het 

niet in acht nemen van bepalingen uit de cao. Logidex is van mening dat zij geen 

uitzendonderneming is en weigert de boete te betalen. Logidex heeft daarop de SNCU 

gedagvaard en een verklaring voor recht gevorderd dat zij in het kader van de 

beroepspraktijkvormingsovereenkomsten waarbij zij betrokken is, niet kan worden 

beschouwd als een uitzendonderneming.  

 

                                                        
276 Hof Den Haag 18 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:708 (Logidex). Dit arrest wordt overigens vaak 

aangehaald in literatuur over de stage-overeenkomst. Het arrest van het hof is in cassatie vernietigt (wegens 

motiveringsgebrek) en de zaak is verwezen naar het Hof Amsterdam (HR 9 september 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:3019). Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het hof dat de leeraspecten van de door 

Logidex geplaatste leerlingen dusdanig zwaar wegen, dat van een arbeidsovereenkomst (en derhalve ook een 

uitzendovereenkomst) tussen Logidex en de leerlingen niet gesproken kan worden (Hof Amsterdam 6 februari 

2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:404).  
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Het hof stelt vast dat Logidex leiding geeft aan en toezicht houdt op het doen en laten 

van de leerling bij het leerbedrijf, en dat Logidex aan het leerbedrijf toestaat in het 

kader van haar bedrijfsuitoefening aanwijzingen en instructies aan de leerling te 

geven. Het hof overweegt vervolgens dat sprake is van een uitzendovereenkomst, daar 

Logidex tegen een door het leerbedrijf te betalen vergoeding per gewerkt uur, 

leerlingen ter beschikking stelt aan het leerbedrijf om arbeid te verrichten onder 

toezicht en leiding van het leerbedrijf. De omstandigheden dat voor Logidex jegens 

het leerbedrijf geen verplichting bestaat een leerling bij het leerbedrijf te plaatsen en 

dat Logidex niet op verzoek van de leerbedrijven leerlingen vindt maar juist zelf 

leerbedrijven aanzoekt, doen er niet aan af dat op het moment dat Logidex een 

leerling bij een bedrijf plaatst, een overeenkomst van opdracht met betrekking tot die 

geplaatste leerling ontstaat.  

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zaak met een vergelijkbare 

driehoeksverhouding eerder echter geoordeeld dat geen sprake is van een 

uitzendovereenkomst, maar een arbeidsovereenkomst tussen de bemiddelende partij 

en de opdrachtnemer.277 In deze zaak werkte opdrachtnemer als alfahulp278 bij 

verschillende door de gemeente voor de zorg geïndiceerde cliënten (hierna ook wel: 

hulpbehoevenden) via de bemiddeling van Beeuwkes Thuiszorg B.V. (hierna: 

Beeuwkes). Zij kon op enig moment haar werk niet meer verrichten vanwege een 

gebroken pols. Beeuwkes staakte daarna de loonbetaling. In rechte voert de alfahulp 

vervolgens aan dat zij geen arbeidsovereenkomst heeft met de opdrachtgevers, maar 

met Beeuwkes en vordert doorbetaling van haar loon op grond van art. 7:629 BW. 

Beeuwkes meent dat hij slechts optreedt als bemiddelaar tussen de cliënt (alfahulp) en 

hulpbehoevenden. De rol van Beeuwkes zou beperkt zijn tot het ‘met elkaar in contact 

brengen van de cliënt en de helpende’.  

 

In eerste aanleg oordeelde de rechter dat geen sprake was van een 

arbeidsovereenkomst tussen Beeuwkes en de alfahulp.279 De kantonrechter acht de 

bedoeling van Beeuwkes om slechts faciliterend op te treden bij de totstandkoming 

van een arbeidsovereenkomst tussen de alfahulp en een opdrachtgever, en aldus zelf 

geen arbeidsovereenkomst te sluiten met de alfahulp, doorslaggevend. De rechter stelt 

voorts dat de alfahulpen vrij waren om afspraken over hun inzet te maken met de 

hulpbehoevenden en dat Beeuwkes zich hier niet mee bemoeide. De rechtbank wijst 

de vordering om deze redenen af.  

 

Het hof concludeert dat Beeuwkes wel valt aan te merken als werkgever van de 

alfahulp. Volgens het hof dient te worden getoetst of de inhoud van de 

rechtsverhouding voldoet aan de criteria voor het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW. Onder verwijzing naar de 

arresten STR/PGGM280 en Gouden Kooi281 overweegt het hof voorts dat bij deze 

toetsing acht dient te worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in 

onderling verband bezien, en dat niet alleen de rechten en verplichtingen in 

aanmerking dienen te worden genomen die partijen bij het sluiten van de 

overeenkomst voor ogen stonden, maar dat ook acht dient te worden geslagen op de 

                                                        
277 Hof Arnhem-Leeuwarden, 5 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8304 (Alfahulp). 
278 Een zorgverlener in de thuishulp.  
279 Rb. Zutphen 18 januari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2123. 
280 HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6231.  
281 HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887.  
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wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun overeenkomst en aldus 

daaraan inhoud hebben gegeven. De overweging van het hof is met name gebaseerd 

op de volgende feiten:  

 Beeuwkes werft de alfahulpen in opdracht van de gemeente Harderwijk. In het 

kader van deze opdracht dient Beeuwkes zich te houden aan het document 

‘Europese aanbesteding inzake Hulp bij huishouding’, waaruit blijkt welke 

eisen de gemeente Harderwijk stelt aan de uitvoerder van de krachtens de 

Wmo verplicht door de gemeente beschikbaar te stellen huishoudelijke hulp. 

Uit dit document blijkt onder meer dat Beeuwkes garant moet staan voor de 

werving van zorgverleners en de kwaliteit van de dienstverlening door de 

alfahulpen; 

 de organisatie van Beeuwkes is zowel feitelijk als juridisch (door middel van 

een raamovereenkomst) (in)gericht op het uitvoeren van haar verplichtingen 

jegens de gemeente, door middel van (onder meer) alfahulpen, waartoe zij 

alfahulpen werft en deze koppelt aan hulpbehoevenden;   

 Beeuwkes heeft zich niet beperkt tot een bemiddelende rol bij de 

totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de alfahulpen en de 

hulpbehoevenden, maar heeft een voortdurende betrokkenheid bij beide 

partijen. Beeuwkes sluit namelijk een aansprakelijkheidsverzekering af voor 

de alfahulpen en is betrokken bij de (kwaliteit van de) uitvoering van de 

zorgtaken door de alfahulpen;  

 Beeuwkes geeft weliswaar geen instructie bij de feitelijke uitvoering van het 

werk ter plaatse282, dus bij de hulpbehoevenden thuis, maar heeft niettemin 

enige instructiebevoegdheid jegens de alfahulpen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van het ondertekenen en laten ondertekenen door de cliënt van de 

‘arbeidsovereenkomst’, het inleveren van het urenbriefje en hoe te handelen 

bij ziekte/verhindering; 

 de verhouding tussen alfahulp en cliënt is voor het overgrote deel vastgesteld 

in door Beeuwkes opgestelde overeenkomsten;  

 na de werving en bemiddeling door Beeuwkes blijft sprake van een 

‘voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid’ van Beeuwkes 

bij de door de alfahulp verrichte werkzaamheden; 

 de hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alfahulp en 

Beeuwkes. De loonbetaling geschiedt in overwegende mate (feitelijk) door 

Beeuwkes. Deze betaling heeft slechts ‘een verwijderd en indirect verband’ 

met de afdracht van de eigen bijdrage van cliënten aan het CAK; 

 de omstandigheid dat de feitelijke instructiebevoegdheid over het werk 

overwegend bij de hulpbehoevende ligt, en het gezag van Beeuwkes ten 

opzichte van de alfahulp derhalve een meer algemeen karakter heeft, legt 

onvoldoende gewicht in de schaal. 

 

Het geheel overziend concludeert het hof dat de verhouding tussen de alfahulp en 

Beeuwkes dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, waarbij de 

alfahulp, ter uitvoering van een daartoe door de hulpbehoevenden aan Beeuwkes 

verstrekte opdracht, aan die hulpbehoevenden ter beschikking wordt gesteld. De 

omstandigheid dat de cliënt in overwegende mate de feitelijke instructiebevoegdheid 

                                                        
282 Het hof benadrukt hierbij overigens dat deze omstandigheid op zichzelf nog niet aan een dienstverband tussen 

Beeuwkes en de alfahulp in de weg te staat, omdat een werkgever de nadere bepaling van de door de werknemer te 

verrichten werkzaamheden kan overlaten aan een derde, bij wie de werknemer in opdracht van de werkgever zijn, 

binnen het kader van de overeenkomst vallende, werkzaamheden moet verrichten. 
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heeft, waardoor het gezag van Beeuwkes meer een algemeen karakter heeft, legt 

volgens het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Het hof verwijst in 

rechtsoverweging 3.12 weliswaar even naar art. 7:690 BW, maar licht verder niet toe 

waarom de arbeidsrelatie kwalificeert als arbeidsovereenkomst en niet als 

uitzendovereenkomst.  

 

Wits is van mening dat de arbeidsrelatie in deze zaak als uitzendovereenkomst 

kwalificeert, aangezien aan alle elementen van art. 7:690 BW is voldaan en de 

verhoudingen tussen de partijen te vergelijken zijn met die in het Logidex-arrest.283 

Wits vraagt zich om die reden af of het hof anders had geoordeeld indien de zaak niet 

door de alfahulp, maar door de SNCU was aangespannen. Volgens Roozendaal gaat 

het hof in dit arrest evident voorbij aan de (schriftelijke) bedoelingen van partijen en 

zoekt het feitelijke aanknopingspunten om te beredeneren dat er tussen andere 

contractspartijen een arbeidsovereenkomst is gesloten dan de partijen in de 

ondertekende contracten.284 De bedoelingen van partijen achtte de Rechtbank 

Amsterdam in een recente zaak echter doorslaggevend:285 

 
‘(…) Van belang is dat nergens in de overeenkomst melding wordt gemaakt van ‘uitzenden’ of 

‘uitzendovereenkomst’ of vergelijkbare bewoordingen. Anders dan Laww Interim heeft aangevoerd, 

blijkt niet voldoende duidelijk uit de tekst van de overeenkomst dat deze is bedoeld als een 

uitzendovereenkomst. Volgens Laww Interim had [verzoekster] dat moeten afleiden uit artikel 1.2 van 

de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter deelt die mening niet, omdat die bepaling eerder duidt op 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarin staat immers: “een partime-dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd voor het project Secretaresse bij werkgever UWV”. 

 

Wanneer Laww Interim de bedoeling had gehad om een uitzendovereenkomst met [verzoekster] aan te 

gaan, had zij daarvan schriftelijk opgave moeten doen aan [verzoekster]. Gelet op het karakter van een 

uitzendovereenkomst, waarbij een werknemer minder rechtsbescherming heeft dan bij een reguliere 

arbeidsovereenkomst, dient de opgave als bedoeld in artikel 7:655 lid 1 aanhef en onder m BW 

voldoende duidelijk te geschieden. Laww Interim heeft niet aangevoerd dat zij [verzoekster] op een 

andere wijze dan bij overeenkomst schriftelijk of elektronisch, zoals art. 7:655 BW vereist, heeft 

meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in artikel 7:690 BW.’ 

 

In het Alfahulp-arrest speelde echter nog mee dat de condities waartegen 

gecontracteerd kon worden met Beeuwkes, maar ook tussen de hulpbehoevende en de 

alfahulp, nagenoeg volledig door Beeuwkes bepaald werden. Roozendaal meent dat 

langs deze redenering van het hof ook in andere arbeidsrechtelijke 

driehoeksverhoudingen, waarbij sprake is van een zeer beperkte 

onderhandelingsruimte tussen de formele contractspartijen omdat een derde, feitelijk 

gezien, de zeggenschap heeft over de vormgeving van de arbeidsrelatie, deze derde 

als werkgever in de zin van artikel 7:610 BW kan worden gekwalificeerd.  

 

Het tweede gezichtspunt, de vraag welke partij zorg draagt voor de facturering, ligt in 

het verlengde van het eerste gezichtspunt. Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak, 

in het kader van het eerste gezichtspunt, blijkt immers dat de omstandigheid dat de 

facturering via de uitlener verloopt in de richting van een voortdurende betrokkenheid 

                                                        
283 http://www.flexnieuws.nl/2014/06/04/erica-wits-arbeidsrecht-wanneer-is-een-bedrijf-een-uitzendonderneming-

rechtspraak-is-onduidelijk/#.Ws1MG9Nua1t (laatst geraadpleegd op 5 april 2018).  
284 W.L. Roozendaal, 'Alfahulp in dienst bij thuiszorg; wie volgt?', AR 2013-0893. 
285 Rb. Amsterdam 3 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7302. Zie voorts Hof 's-Hertogenbosch 12 april, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:1429 en Hof Amsterdam 18 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2971. Ook in 

bestuursrechtelijke zaken, aangaande socialezekerheidsrechtelijke kwesties, wordt een doorslaggevende betekenis 

toegekend aan de partijbedoeling, zie ter illustratie CRvB 23 juni 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM8971, CRvB 23 

juni 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM9286 en CRvB 17 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ4881.  

http://www.flexnieuws.nl/2014/06/04/erica-wits-arbeidsrecht-wanneer-is-een-bedrijf-een-uitzendonderneming-rechtspraak-is-onduidelijk/#.Ws1MG9Nua1t
http://www.flexnieuws.nl/2014/06/04/erica-wits-arbeidsrecht-wanneer-is-een-bedrijf-een-uitzendonderneming-rechtspraak-is-onduidelijk/#.Ws1MG9Nua1t
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kan wijzen. In sommige gevallen wordt echter uit het (enkele) feit dat de uitlener de 

facturering voor zijn rekening neemt reeds een gezagsverhouding aangenomen. 

Illustratief hiervoor is een uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch uit 2009.286 

 

Opdrachtnemer in deze loonvorderingsprocedure is een Pool die op of rond 1 

augustus 2006 een overeenkomst had getekend met uitlener. Op diezelfde datum had 

opdrachtnemer zich tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zzp-er. 

Opdrachtnemer meende dat hij op aanwijzing van uitlener de overeenkomst tekende, 

slechts voor één opdrachtgever arbeid verrichtte en in de veronderstelling was dat hij 

voor een uitzendbureau werkte. Hij heeft om die reden nooit belasting betaald als 

zelfstandige. Uitlener stelt dat hij slechts heeft bemiddeld bij de totstandkoming van 

de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De rechtbank oordeelt dat 

sprake is van een uitzendovereenkomst en de wijze van facturering lijkt 

doorslaggevend te zijn geweest bij deze overweging. De rechtbank overweegt 

namelijk dat de omstandigheid dat de uitgezonden arbeidskracht zich in de 

overeenkomst heeft verplicht om de afrekening van de door hem gewerkte uren via de 

uitlener te laten verlopen erop wijst dat er geen sprake is van een opdracht van de 

opdrachtgever aan de arbeidskracht (waarbij de uitlener uitsluitend bemiddeld zou 

hebben). In dat geval zou de uitlener namelijk niets te maken hebben met de 

afrekening tussen de arbeidskracht en de opdrachtgever. Uit dit onderdeel van de 

tussen partijen gesloten overeenkomst blijkt volgens de rechtbank voorts dat er een 

deel van de gebruikelijk tussen een werkgever en werknemer bestaande 

gezagsverhouding bestaat tussen de uitlener en de uitgezonden arbeidskracht, op 

dezelfde wijze als bij de uitzendovereenkomst gebruikelijk is, namelijk waar de 

uitlener de urenregistratie verlangt en de daarmee samenhangende administratie en 

afrekening verzorgt.  

 
Uitspraak ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7458 

Instantie  Rechtbank ’s-Hertogenbosch 3 september 2009, 

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7458 

Datum uitspraak  3 september 2009 

Rechtsgebied Socialezekerheidsrecht 

Betrokkenen Opdrachtnemer / Uitlener  

Geschil Loonvorderingsprocedure  

Wel/geen 7:690 Wel 

Belangrijkste r.o. '3.6 

 

(...) 

 

De omstandigheid dat [eiser] zich in de overeenkomst heeft verplicht om de 

afrekening van de door hem gewerkte uren via [gedaagde] te laten verlopen 

wijst erop dat er geen sprake is van een opdracht van de derde/opdrachtgever 

aan [eiser] (waarbij [gedaagde] uitsluitend bemiddeld zou hebben). In dat geval 

zou [gedaagde] immers niets te maken hebben met de afrekening tussen [eiser] 

en de derde/opdrachtgever. Uit dit onderdeel van de tussen partijen gesloten 

overeenkomst blijkt ook dat er een deel van de gebruikelijk tussen een 

werkgever en werknemer bestaande gezagsverhouding bestaat tussen 

[gedaagde] en [eiser], op dezelfde wijze als bij de uitzendovereenkomst 

gebruikelijk is, namelijk waar [gedaagde] de urenregistratie verlangt en de 

daarmee samenhangende administratie en afrekening verzorgt.’ 

 

                                                        
286 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 3 september 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7458. 
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In dit kader kan eveneens verwezen worden naar de uitspraak van de Rechtbank 

Arnhem van 23 april 2009 (ECLI:NL:RBARN:2009:BI5886).287 In deze zaak ging het 

over de vraag of werkzaamheden die Poolse arbeiders via een bemiddelingsbureau 

verrichten kwalificeren als uitzendovereenkomst, waardoor een verzekeringsplicht 

werknemersverzekeringswetten kan worden aangenomen. De Polen werden, met de 

hulp van het bemiddelingsbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het 

bemiddelingsbureau hielp de Polen voorts bij het aanvragen van 

verblijfsvergunningen en VAR-verklaringen en bij de inschrijving op een Nederlands 

adres. Het bemiddelingsbureau bezocht vervolgens opdrachtgevers en zorgde dat de 

Polen daar te werk werden gesteld, op basis van een inlenersovereenkomst tussen de 

Polen en de opdrachtgever. Het bemiddelingsbureau opende vervolgens een zakelijke 

rekening voor de Polen en er werd rechtstreeks gefactureerd door de Pool naar de 

opdrachtgever. De rechtbank overwoog dat sprake is van een uitzendovereenkomst en 

wees onder meer op de volgende feiten en omstandigheden: 

 de Polen werden door bemiddeling van eiseres bij de diverse opdrachtgevers 

tewerkgesteld; 

 eiseres bracht voor haar bemiddelingswerkzaamheden € 2,50 per gewerkt uur 

in rekening aan de opdrachtgever; 

 de urenbriefjes van de Polen werden ingevuld en afgetekend door de 

opdrachtgever; 

 de facturen werden door eiseres opgemaakt aan de hand van de door de Polen 

ingeleverde urenbriefjes; 

 de opdrachtgevers betaalden de verschuldigde vergoeding op de zakelijke 

bankrekeningen van de Polen waarover alleen eiseres de beschikkingsmacht 

had; 

 eiseres betaalde vervolgens na aftrek van de door haar en anderen gemaakte 

kosten € 6,00 per gewerkt uur op de privérekening van de Polen. 

 

4.8 Schematische weergave gezichtspunten 

Bovenstaande uitspraken bevatten feiten en omstandigheden die de rechters 

doorslaggevend achtten bij de vraag of sprake is van een uitzendovereenkomst, in de 

zin van artikel 7:690 BW. Door middel van deze doorslaggevende feiten en 

omstandigheden zijn bovenstaande algemene gezichtspunten geformuleerd en 

ingedeeld in de categorieën per element. De gezichtspunten, alsmede de indeling 

daarvan in de categorieën, zijn hieronder schematisch weergegeven.   

 

Toetsingskader gezichtspunten uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW 
1. Arbeidsovereenkomst tussen 

uitzendwerkgever en –werknemer 
 

a. Persoonlijke arbeid 

 

 

b. Loon 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vervanging zonder toestemming van de 

inlener is niet mogelijk.  

 

- De uitzendkracht ontvangt een 

afgesproken vergoeding voor de 

bedongen arbeid. 

 

 

 

                                                        
287 Rechtbank Arnhem 23 april 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BI5886.  
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c. Gezagsverhouding Lijn één: via ‘toezicht en leiding’ 

- *zie criterium ‘Onder leiding en 

toezicht van de derde' 

 

Lijn twee: aanwijzingsbevoegdheid 

uitlener 

- Heeft de uitlener zich beperkt tot een 

bemiddelende rol of heeft hij een 

voortdurende inhoudelijke en 

administratieve betrokkenheid bij de 

relatie tussen de opdrachtnemer en de 

opdrachtgever?  

- Verloopt de facturatie feitelijk gezien 

door de uitzendkracht of neemt het 

uitzendbureau die voor haar rekening? 

Terbeschikkingstelling in het kader van het 

beroep of bedrijf van de uitzendwerkgever 

 

 

- Niet noodzakelijk is of in de statuten 

expliciet wordt gesproken over 

uitzending; 

- Het ter beschikking stellen van 

arbeidskrachten dient een zodanig 

(groot) deel van de activiteiten van de 

uitlener uit te maken, dat de 

terbeschikkingstelling geacht kan 

worden deel uit te maken van de 

bedrijfsuitoefening; 

- Wanneer de uitlener zelf ook 

werknemers in dienst heeft die aan 

dezelfde projecten werken als de ter 

beschikking gestelde arbeidskrachten, 

is niet voldaan aan dit vereiste; 

- Wanneer tenminste 90% van de totale 

omzet van de uitlener betrekking had 

op werkzaamheden in het kader van 

terbeschikkingstelling van 

arbeidskrachten is aan dit element 

voldaan. 

Terbeschikkingstelling krachtens 

opdrachtovereenkomst 

 

 

- Niet de tekst van de overeenkomst 

tussen de uitzendwerkgever en de 

inlener is bepalend, maar de feitelijke 

situatie; 

- Wanneer de overeenkomst elementen 

bevat die tot doel hebben om het 

uitzendkarakter van de 

arbeidsverhouding tussen de 

uitzendwerkgever en de 

uitzendkrachten weg te nemen, is 

sprake van een schijnconstructie; 

- Er is geen sprake van een 

overeenkomst van aanneming van werk 

indien de derde eveneens op de plaats 

waar aan het project wordt gewerkt 

aanwezig is en aanwijzingen geeft aan 

de werknemers. 

Onder leiding en toezicht van de derde  

- Heeft de inlener een (latente) 

aanwijzingsbevoegdheid?  
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- Verricht de opdrachtnemer zijn 

werkzaamheden als lid van een team 

van werknemers van de inlener? 

- Kunnen de werkzaamheden naar hun 

aard en inhoud geacht worden 

onderdeel uit te maken van de reguliere 

bedrijfsvoering van de opdrachtgever?  

 

Opmerking verdient nog het volgende. Aangezien de vraag of sprake is van een 

uitzendovereenkomst wordt bepaald door de bedoeling van partijen en de feiten en 

omstandigheden van het geval, is de jurisprudentie sterk casuïstisch van aard. Zo is 

het criterium 'toezicht en leiding' betrekkelijk open, waardoor het aan de rechter is om 

te bepalen welke omstandigheden in het oordeel dienen te worden betrokken. Het 

oordeel van de rechter kan bovendien het resultaat zijn van de combinatie van 

omstandigheden in een specifieke zaak. Deze casuïstische rechtsvinding maakt het 

lastig om een algemeen toetsingskader te formuleren.  

 

Bovenstaande gezichtspunten kunnen echter nochtans richtinggevend zijn voor de 

beoordeling of de rechtsverhouding tussen de partijen kwalificeert als uitzendrelatie. 

De gezichtspunten geven namelijk aan welke factoren de rechter in zijn beschouwing 

kan of moet betrekken. Wanneer het merendeel van de gezichtspunten in de richting 

van een uitzendrelatie wijst, kan worden ingeschat wat het oordeel van de rechter zal 

zijn. 
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Hoofdstuk 5 Is de platformrelatie een uitzendverhouding?  
 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is getracht een toetsingskader te formuleren, aan de hand van 

gezichtspunten uit de rechtspraak, waarmee de driehoeksverhouding kan worden 

gekwalificeerd als uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. In dit 

hoofdstuk zal per platform worden onderzocht of aan de hand van dit toetsingskader 

kan worden geconcludeerd dat al dan niet sprake is van een uitzendrelatie.  

 

In paragraaf 5.2 wordt allereerst de bedoeling van partijen bij het aangaan van de 

overeenkomst besproken. Aangezien uit het onderzoek is gebleken dat nagenoeg alle 

platforms een opdrachtnemer-opdrachtgever verhouding hebben beoogd, wordt de 

partijbedoeling van alle onderzochte platforms in één paragraaf behandeld. De 

paragrafen 5.3 tot en met 5.5 zijn gewijd aan de kwalificatie van de 

driehoeksverhouding van (respectievelijk) Amazon Mechanical Turk, Temper, Uber 

en UberEATS. Ten slotte wordt afgesloten met een conclusie.  

 

5.2 De bedoeling van partijen 

In het arrest Groen/Schroevers oordeelde de Hoge Raad dat bij de beoordeling of 

sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking niet enkel dient te worden 

onderzocht of aan de voorwaarden daarvan is voldaan, maar dat tevens betekenis 

toekomt aan de vraag of partijen de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst 

hebben beoogd. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met de tekst 

van de overeenkomst, maar eveneens met de werkelijke bedoelingen die partijen bij 

het sluiten van de overeenkomst voor ogen hadden en de wijze waarop zij feitelijk aan 

de overeenkomst uitvoering hebben gegeven.  

 

De algemene voorwaarden van de onderzochte platforms hebben gemeenschappelijk 

dat de relatie tussen de betrokkenen expliciet wordt gedefinieerd, waarbij een 

dienstverband telkens wordt uitgesloten. Dergelijke clausules zijn in de gig-economie 

schering en inslag. Zo is in de algemene voorwaarden van Amazon Mechanical Turk 

opgenomen dat het bedrijf slechts ‘een plaats is waar Uitvoerders en Aanvragers 

bijeenkomen om transacties uit te voeren’, waarbij AMT ‘geenszins betrokken is bij 

de transacties tussen Uitvoerder en Aanvrager’. De voorwaarden vermelden eveneens 

dat de platformwerker diensten verricht voor een Aanvrager in zijn hoedanigheid als 

zelfstandige ondernemer. Ook Uber maakt, op niet mis te verstane bewoordingen, 

duidelijk dat de chauffeurs niet in loondienst zijn maar op zelfstandige basis rijden: 

 

‘U ERKENT DAT UBER GEEN VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN 

VERSCHAFT OF OPTREEDT ALS EEN VERVOERSBEDRIJF EN DAT 

DERGELIJK VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT 

DOOR ONAFHANKELIJKE EXTERNE AANNEMERS DIE NIET WERKEN VOOR 

UBER OF HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN.’288 

 

In sommige gevallen gaan deze clausules echter verder dan het enkel definiëren van 

de relatie tussen de platformwerker en het platform. Zo staat in de algemene 

                                                        
288 Algemene voorwaarden Uber (onder ‘2. De Diensten’), beschikbaar op https://www.uber.com/nl/legal/terms/nl/ 

(geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

https://www.uber.com/nl/legal/terms/nl/
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voorwaarden van AMT verder vermeld dat geen enkele bepaling in de overeenkomst 

of algemene voorwaarden een vennootschap, franchise, samenwerkingsverband of 

werkgever-werknemer relatie impliceert tussen Uitvoerders en Aanvragers onderling 

of Uitvoerders en het platform zelf. Deze clausules sluiten aldus niet enkel een 

arbeidsrelatie tussen de platformwerker en het platform uit, maar ook tussen de 

platformwerker en cliënten van het platform.  

 

Bovenstaande clausules zijn echter niet bepalend bij de beoordeling of sprake is van 

een arbeidsrelatie. Hierbij geldt namelijk het arbeidsrechtelijke adagium ‘wezen gaat 

voor schijn’: indien onduidelijkheid ontstaat aangaande het karakter van een 

arbeidsverhouding, is de tekst van de overeenkomst niet doorslaggevend, maar dient 

ook te worden onderzocht op welke wijze uitvoering aan de overeenkomst wordt 

gegeven.289 Dit betekent dat de rechter heen zal kijken door constructies die partijen 

hebben ontworpen, teneinde vast te stellen of sprake is van een arbeidsovereenkomst 

en wat de inhoud daarvan is. 

 

De platforms lijken dan ook goed op de hoogte te zijn van het risico dat de 

platformwerkers, ondanks voorgenoemde clausules, toch worden aangemerkt als 

werknemers. Zo worden de Aanvragers op AMT op de hoogte gebracht van het risico 

dat bij een rechterlijke beoordeling van de arbeidsrelatie tussen de Aanvrager en een 

platformwerker (met terugwerkende kracht) een dienstbetrekking kan worden 

aangenomen.290 Als gevolg hiervan bevatten de algemene voorwaarden van de 

platforms vaak exoneratiebedingen, waarmee getracht wordt deze risico’s te 

verkleinen. Art. 4, onderdeel e, van de algemene voorwaarden van AMT kan als 

voorbeeld worden aangehaald: 

 

“e. Our Liability. We (and our Affiliates) act only in the capacity of a payment 

processor in facilitating the transactions between Requesters and Providers, and are 

not otherwise involved in the actual transactions. We will only be responsible for 

initiating purchases of Prepaid HITs and the transfers or disbursements at the 

direction of Requesters and Providers. We will be entitled to rely on the instructions 

of Requesters and Providers without any further inquiry or liability whatsoever. (…)” 

 

Hoewel niet doorslaggevend, kan aan de hand van deze bepalingen worden 

geconcludeerd dat partijen niet op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst 

wensen samen te werken. In de paragrafen 5.3 tot en met 5.6 zal worden onderzocht 

of de wijze waarop de partijen bij een platformverhouding feitelijk uitvoering hebben 

gegeven aan de overeenkomst desondanks kwalificeert als uitzendrelatie.  

 

5.3 Amazon Mechanical Turk 

Via Amazon Mechanical Turk kunnen klusjes online, en op mondiaal niveau, worden 

uitgevoerd. Het betreft doorgaans kleine, relatief simpele opdrachten die andere 

organisaties of bedrijven kunnen plaatsen op de website. Vanwege de omvang van 

deze opdrachten, wordt in de literatuur ook wel gesproken van ‘microtasks’. 

 

                                                        
289 G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. 

Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst en 

ondernemingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2008. 
290 Algemene voorwaarden Amazon Mechanical Turk (art. 3, onderdeel a), beschikbaar op 

https://www.mturk.com/mturk/conditionsofuse (geraadpleegd op 20 oktober 2017).  

https://www.mturk.com/mturk/conditionsofuse
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5.3.1 Een arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 7:610 BW 

Allereerst dient te worden onderzocht of de verhouding tussen de Uitvoerders en het 

platform kwalificeert als arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Hierbij 

dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: verplichting tot persoonlijke 

arbeidsverrichting, loon en gezagsverhouding.  

 

Bij het werken aan een HIT is onmiskenbaar sprake van het verrichten van arbeid. 

Deze arbeid is voorts reëel, aangezien sprake is van een voor het platform productieve 

arbeidsprestatie. Er is echter geen verplichting om de arbeid te verrichten. De 

Uitvoerders kunnen zich aanmelden voor een HIT naar keuze en zijn bovendien niet 

verplicht om de HIT te voltooien. De Uitvoerders hebben aldus de vrijheid om aan 

een oproep om arbeid te verrichten geen gehoor te geven, waardoor dit gegeven eraan 

in de weg kan staan om een arbeidsverhouding tussen de partijen aan te nemen. 

Onduidelijk is voorts of ook voldaan is aan het derde component van dit element, te 

weten: ‘persoonlijk’. Alvorens gebruik te kunnen maken van het platform dienen 

gebruikers, en dus ook platformwerkers, zich te registreren via de website, waarna een 

persoonlijk account wordt aangemaakt voor de gebruiker. Dit proces is echter 

volledig geautomatiseerd, waardoor het voor AMT nagenoeg onmogelijk is om te 

controleren wie ingelogd is op het account van een Uitvoerder. Dit lijkt overigens ook 

niet uit te maken, aangezien Aanvragers het contractuele recht toekomt om te allen 

tijde een afgeronde HIT te weigeren, waardoor het niet uitmaakt op welke wijze een 

HIT is voltooid, maar enkel of de HIT succesvol is voltooid. In de algemene 

voorwaarden wordt voorts met geen woord gerept over een verplichting tot 

persoonlijke voltooiing van een HIT. Het voltooien van een HIT lijkt dan ook een 

resultaatsverbintenis in plaats van een inspanningsverplichting te zijn.  

 

Aan het element loon lijkt te zijn voldaan. Bij een succesvolle voltooiing van een HIT 

ontvangen de uitvoerders een vergoeding. De wijze van betaling wijkt hierbij echter 

af van de conventionele wijze van loonbetaling. Het loon wordt immers niet 

maandelijks direct via AMT overgemaakt op de bankrekening van de Uitvoerders. De 

Aanvragers maken een geldbedrag over naar AMT. Bij een succesvolle voltooiing 

van een HIT wordt een gedeelte van dit bedrag, na instemming van de Aanvrager, 

overgemaakt op het account van de Uitvoerder. Daarbij houdt AMT een commissie 

in. De Uitvoerders kunnen vervolgens ervoor kiezen om zich te laten uitbetalen of om 

dit bedrag op te sparen. De betaling verloopt aldus, bijna geheel automatisch, via het 

online systeem van het platform. Aangezien dit systeem aan AMT toebehoort, kan 

mijns inziens worden gesteld dat het betalen van het loon de facto door AMT 

geschiedt. 

 

Voor het beantwoorden van de vraag of voldaan is aan het element gezag, kunnen 

twee lijnen worden gevolgd. Langs de eerste lijn wordt de gezagsverhouding reeds 

aangenomen indien de platformwerker onder toezicht en leiding staat van de klant. De 

rol die het platform speelt is daarbij van ondergeschikt belang. Langs de tweede lijn 

dient, naast toezicht en leiding bij de klant, ook sprake te zijn van een 

aanwijzingsbevoegdheid van het platform. Hierbij dient te worden onderzocht of het 

platform zich heeft beperkt tot een bemiddelende rol bij de totstandkoming van de 

overeenkomst tussen de platformwerker en de klant of een voortdurende inhoudelijke 

en administratieve betrokkenheid heeft bij de relatie tussen deze twee betrokkenen.  
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Beide benaderingen vereisen aldus dat sprake is van toezicht en leiding. Onduidelijk 

is in hoeverre gezag wordt uitgeoefend door de Aanvragers. De Aanvragers 

ontwerpen weliswaar de HIT, bepalen wat de hoogte van de vergoeding is en of de 

HIT naar behoren is uitgevoerd, maar de relatie tussen de Aanvragers en Uitvoerders 

is louter feitelijk. De Aanvragers staan in beginsel zelfs niet in contact met de 

Uitvoerders en kunnen aldus geen aanwijzingen geven. Een aanwijzingsbevoegdheid 

voor de Aanvragers lijkt dan ook overbodig te zijn, aangezien het economische risico 

van de arbeid, zoals hierboven vermeld, uitsluitend voor rekening van de Uitvoerders 

komt, daar zij geen vergoeding ontvangen indien de HIT niet door de Aanvragers is 

aanvaard.  

 

AMT heeft in het geheel daarentegen niet slechts een marginale rol, maar een 

voortdurende inhoudelijke betrokkenheid bij de relatie tussen de Aanvragers en 

Uitvoerders. Uit het onderzoek in paragraaf 2.4 is gebleken dat AMT niet slechts 

ervoor zorgt dat de Uitvoerders en Aanvragers in contact met elkaar komen, maar 

voortdurend betrokken is bij het werkproces. Allereerst is de verhouding tussen de 

Aanvragers en Uitvoerder voor het overgrote deel vastgesteld in door AMT 

opgestelde overeenkomsten. Van onderhandelingen over de hoogte van de 

vergoedingen is dan ook geen sprake. Sterker nog, het systeem van het platform 

maakt het nagenoeg onmogelijk voor Uitvoerders om überhaupt in contact te treden 

met de Aanvragers. Uitvoerders worden daarnaast door AMT ingeschaald in 

bekwaamheidscategorieën. Hierbij wordt, door middel van algoritmes en aan de hand 

van individuele statistische gegevens van de Uitvoerder, onder meer gekeken naar het 

vermogen van de Uitvoerder om werk te leveren van hoge kwaliteit. Met behulp van 

deze ‘rank’ wordt door de software van het platform bepaald of een platformwerker in 

aanmerking komt voor een specifieke HIT. Het platform verstuurt vervolgens de door 

de Uitvoerders geüploade HITs door naar de Aanvragers en een eventuele betaling 

verloopt eveneens via AMT. Uitvoerders met te lage beoordelingen riskeren 

bovendien dat hun account wordt geblokkeerd door AMT, waardoor ze dus feitelijk 

geen opdrachten meer kunnen aannemen.  

 

Hoewel AMT evident een voortdurende betrokkenheid heeft bij de relatie tussen de 

Aanvragers en Uitvoerders, is het onduidelijk of sprake is van een gezagsverhouding 

tussen de Aanvragers en Uitvoerders. Er kan om die reden niet zonder meer worden 

gesteld dat voldaan is aan het vereiste van gezag (waaronder tevens begrepen het 

element ‘toezicht en leiding’ uit artikel 7:690 BW).  

 

5.3.2 Het ter beschikking stellen van de platformwerker 

Uit de analyse in de hoofdstukken drie en vier is naar voren gekomen dat onduidelijk 

is wat onder de term ‘terbeschikkingstelling’ moet worden verstaan. Mogelijkerwijs 

wordt aan dit element geen zelfstandige betekenis toegekend en is het slechts een 

beschrijving van de (traditionele) wijze waarop het gezag is verdeeld over het 

uitzendbureau en de inlener.   

 

Hoe het ook zij, de werkwijze van AMT verschilt behoorlijk van die van klassieke 

uitzendbureaus. Door het digitaal contracteren en het voltooien van HITs is de afstand 

tussen de Uitvoerders en AMT, anders dan die in conventionele uitzendverhoudingen, 

te allen tijde gelijk. De Uitvoerders kunnen zich immers online registreren en aan de 

HITs werken, waardoor zij zich altijd op fysieke afstand bevinden van het platform. 
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Er kan echter ook worden betoogd dat sprake is van een zekere nabijheid tussen de 

Uitvoerders en AMT, aangezien de Uitvoerders de arbeid digitaal via het platform 

verrichten in zekere zin dus altijd in contact staan met het platform. De Aanvragers en 

Uitvoerders bevinden zich daarentegen op geen moment in elkaars nabijheid, 

aangezien in de meeste gevallen geen sprake is van enige vorm van interactie tussen 

de twee betrokkenen. Daarnaast lijkt het gezag niet verdeeld te zijn over AMT en de 

Aanvragers, aangezien laatstgenoemden geen aanwijzingsbevoegdheid lijken te 

hebben. De werkwijze van AMT verschilt aldus dusdanig van een traditioneel 

uitzendbureau dat niet duidelijk is of het online taken laten verrichten door de 

Uitvoerders ten behoeve van de Aanvragers kwalificeert als terbeschikkingstelling.  

 

5.3.3 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

Op grond van het derde element dienen de Uitvoerders in het kader van de 

uitoefening van het bedrijf of beroep van AMT ter beschikking te zijn gesteld aan de 

Aanvragers. Daarbij dient geen sprake te zijn incidentele uitzending. Relevante 

gezichtspunten bij dit element zijn de volgende:  

1. Niet noodzakelijk is dat de uitlener zich presenteert als uitzendbureau; 

2. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten dient een zodanig (groot) deel 

van de activiteiten van de uitlener uit te maken, dat de terbeschikkingstelling 

geacht kan worden deel uit te maken van de bedrijfsuitoefening; 

3. Indien de uitlener zelf ook werknemers in dienst heeft die aan dezelfde 

projecten werken als de ter beschikking gestelde arbeidskrachten, is niet 

voldaan aan dit vereiste; 

4. Indien tenminste 90% van de totale omzet van de uitlener betrekking had op 

werkzaamheden in het kader van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is 

aan dit element voldaan; 

5. Indien de arbeidskrachten langer dan een half jaar uitgeleend zijn aan een 

derde, kan niet worden gesproken van incidentele uitzending.  

 

Hoewel bij de beantwoording van de vraag of aan dit element is voldaan wordt gelet 

op de bedoeling van de ter beschikking stellende partij, is niet noodzakelijk dat in de 

statuten expliciet is opgenomen dat het uitlenen van werknemers de hoofdactiviteit is 

van deze partij. Wel dient het ter beschikking stellen van de uitzendkracht een groot 

deel van de activiteiten van de ter beschikking stellende partij uit te maken.  

 

Onduidelijk is of aan het onderhavige vereiste is voldaan. Allereerst blijkt uit de 

algemene voorwaarden van AMT niet dat het uitlenen van werknemers de 

hoofdactiviteit is van het platform en AMT presenteert zich dan ook niet als 

uitzendbureau. Gelet op de jurisprudentie lijkt dit gegeven echter niet doorslaggevend 

te zijn bij de beantwoording of voldaan is aan het vereiste. De software van AMT 

maakt het voorts mogelijk om de Uitvoerders in te zetten voor kleine, incidentele 

klusjes. Deze microtasks hebben soms een doorlooptijd van enkele minuten. Derhalve 

zou kunnen worden betoogd dat sprake is van incidentele uitzending. Tegen deze 

stelling pleit echter dat de Uitvoerders doorlopend aan deze kleine HITs kunnen 

werken. Alsdan lijken de Uitvoerders in het kader van het beroep of bedrijf van AMT 

te zijn uitgeleend, aangezien het ter beschikking stellen van de Uitvoerders een 

substantieel gedeelte van de activiteiten van het platform beslaat, uiteraard mits de 

werkwijze van AMT überhaupt kwalificeert als terbeschikkingstelling.  
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5.3.4 Terbeschikkingstelling krachtens opdrachtovereenkomst 

De terbeschikkingstelling van de Uitvoerders dient te geschieden op basis van een 

overeenkomst van opdracht tussen de Aanvragers en AMT. Daarbij is niet de tekst 

van de overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de inlener bepalend, maar de 

feitelijke situatie. In de praktijk is niet op voorhand duidelijk of sprake is van een 

opdrachtovereenkomst of een andere soort overeenkomst, zoals een overeenkomst 

van aanneming van werk. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat in ieder geval geen 

sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk indien de Aanvrager 

eveneens op de plaats waar aan het project wordt gewerkt aanwezig is en 

aanwijzingen geeft aan de werknemers. 

 

Het werkproces van AMT is dusdanig geautomatiseerd ingericht, dat geen sprake is 

van een werkplaats. De Aanvrager kan via de software wel zien wie aan zijn HIT 

werkt en kan voorwaarden stellen waaraan de Uitvoerder zich moet houden bij het 

werken aan de HIT. Daardoor lijkt de aanwezigheid van een overeenkomst van 

aanneming van werk uitgesloten.  

 

De overeenkomst tussen de Aanvrager en AMT biedt voorts naar mijn mening 

voldoende ruimte voor interpretatie, zodat deze kan worden gekwalificeerd als 

overeenkomst van opdracht.  

 

5.3.5 Tussenconclusie: géén arbeidsovereenkomst, géén uitzendovereenkomst 

Onduidelijk is of voldaan is aan alle voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst in 

de zin van artikel 7:610 BW. Weliswaar is sprake van een verplichting tot 

loonbetaling en kan worden aangenomen dat een gezagsverhouding aanwezig is in de 

relatie tussen de platformwerker en het platform, maar niet helder is of aan het 

criterium ‘verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting’ is voldaan. Er wordt 

onmiskenbaar arbeid verricht, maar de platformwerkers lijken zich niet te hebben 

verbonden om de bedongen arbeid daadwerkelijk te verrichten. Voorts is onduidelijk 

of de arbeid persoonlijk dient te worden verricht. Hoewel de platformwerker een 

eigen profiel heeft op de website of de app, is het onmogelijk om te controleren of een 

ander is ingelogd op dit profiel. Het criterium lijkt echter aan relevantie te hebben 

ingeboet, aangezien de platformwerker zelf het (financiële) risico draagt van het niet 

naar behoren uitvoeren van een klus. Door dit gegeven lijkt een 

aanwijzingsbevoegdheid voor de Aanvragers eveneens overbodig te zijn. Hoewel het 

platform een voortdurende inhoudelijke betrokkenheid heeft bij de relatie tussen 

Aanvragers en Uitvoerders, maakt de afwezigheid van deze aanwijzingsbevoegdheid 

dat eveneens niet is voldaan aan het element toezicht en leiding (en daarmee dus 

tevens het element gezag). Tot slot is onduidelijk of het online taken laten verrichten 

door de platformwerker kwalificeert als terbeschikkingstelling.  

 

De meeste elementen en gezichtspunten wijzen aldus niet in de richting van een 

uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW.  

 

5.4 Temper 

Temper biedt Opdrachtgevers in de horeca de mogelijkheid om online klussen te 

plaatsen. Opdrachtnemers (de op Temper geregistreerde platformwerkers) krijgen een 
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overzicht van de geplaatste klussen te zien en kunnen in contact treden met 

Opdrachtgevers. Wanneer de Opdrachtgever een klus toewijst aan een 

Opdrachtnemer, komt een overeenkomst tussen beide partijen tot stand.  

 

5.4.1 Een arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 7:610 BW 

De verhouding tussen Temper en de Opdrachtnemers kwalificeert als 

arbeidsovereenkomst indien voldaan is aan de criteria: verplichting tot persoonlijke 

arbeidsverrichting, loon en gezagsverhouding.  

 

De Opdrachtnemers werken vaak in een team met werknemers van de Opdrachtgever 

en verrichten dan ook (hetzelfde) werk. Wanneer de Opdrachtnemer zich inschrijft 

voor een klus, is hij in beginsel tevens gehouden om te werken voor de 

Opdrachtgever. Opdrachtnemers zijn bovendien verplicht om de arbeid persoonlijk te 

verrichten. Vervanging is mogelijk, maar slechts op voorwaarden van Temper. De 

Opdrachtnemer dient via het systeem aan te geven dat hij een vervanger zoekt, 

waarna de aan hem toegewezen klus weer op de website van Temper verschijnt. De 

Opdrachtnemer heeft vervolgens de verantwoordelijk om uit de lijst met andere 

platformwerkers die zich hebben aangemeld voor de klus een geschikte kandidaat te 

kiezen. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de klus totdat er (tijdig) een 

vervanger is gevonden en geaccepteerd. Vervanging door anderen dan 

platformwerkers geregistreerd op Temper is niet toegestaan. Aan het criterium 

verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid is aldus voldaan. Aan het 

element loon is eveneens voldaan. Opdrachtgevers mogen namelijk zelf bepalen tegen 

welk uurtarief een klus kan worden verricht en de Opdrachtnemers ontvangen een 

vooraf afgesproken vergoeding per uur voor de bedongen arbeid.  

 

Bovendien is voldaan aan het criterium gezagsverhouding. Allereerst hebben 

Opdrachtgevers evident een aanwijzingsbevoegdheid. Zoals opgemerkt verricht de 

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden als lid van een team van werknemers van de 

Opdrachtgever en maakt hij onderdeel uit van diens reguliere bedrijfsvoering. De 

bevoegdheid van de Opdrachtgever om de hoogte van de vergoeding te bepalen en om 

kledingvereisten voor te schrijven, wijzen eveneens in de richting van toezicht en 

leiding. Ook tussen Temper en de Opdrachtnemers is sprake van een 

gezagsverhouding. Het platform heeft zelf weliswaar geen instructiebevoegdheid ten 

aanzien van de uitvoering van het werk, maar heeft niettemin een voortdurende 

inhoudelijke en administratieve betrokkenheid bij de relatie tussen de Opdrachtnemer 

en de Opdrachtgever. Zo dient de Opdrachtnemer zich te houden aan het 

beoordelingssysteem van Temper en worden klachten over ten onrechte gegeven 

(lage) beoordelingen behandeld door het platform. Bovendien verloopt de facturatie 

feitelijk gezien via het platform. Op basis van het overeengekomen uurtarief 

factureert Temper, namens de Opdrachtnemer, aan de Opdrachtgever. Het 

factuurbedrag wordt vervolgens door de Opdrachtgever overgemaakt naar Temper. 

Nadat een fee wordt ingehouden op dit factuurbedrag, wordt het resterende bedrag 

overgemaakt op het account van de Opdrachtnemer.  

 

Aldus is sprake van een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtnemer en Temper.  
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5.4.2 Het ter beschikking stellen van de platformwerker 

Hoewel het criterium, zoals eerder vermeld, tamelijk onbepaald is, kan worden 

betoogd dat het waarschijnlijk geen struikelblok zal vormen voor het aannemen van 

een uitzendrelatie. Behalve de omstandigheid dat de koppeling van vraag en aanbod 

van werk nagenoeg volledig geautomatiseerd en digitaal geschiedt, verschilt Temper 

in wezen namelijk niets van een traditioneel uitzendbureau. Daarmee lijkt Temper in 

zekere zin, net zoals een traditionele uitzendwerkgever, te bemiddelen tussen 

personen die (tijdelijk) werk zoeken en ondernemingen die (tijdelijk) mensen nodig 

hebben. Anders dan bij AMT verrichten de platformwerkers bij Temper de arbeid 

bovendien ten kantore van de Opdrachtgevers, waarbij laatstgenoemden evident een 

instructiebevoegdheid hebben. Er dient mijns inziens dan ook te worden 

geconcludeerd dat de Opdrachtnemers ter beschikking worden gesteld aan de 

Opdrachtgevers om arbeid te verrichten.  

 

5.4.3 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

Op grond van het element ‘terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of 

bedrijf van de uitzendwerkgever’ dient te worden onderzocht of het ter beschikking 

stellen van de Opdrachtnemers een zodanig (groot) deel van de activiteiten van 

Temper uitmaakt, dat de terbeschikkingstelling geacht kan worden deel uit te maken 

van de bedrijfsuitoefening van het platform. Hiervan is in ieder geval sprake indien 

minstens 90% van de totale omzet van Temper betrekking had op werkzaamheden in 

het kader van de terbeschikkingstelling.  

 

Hoewel het platform zich niet presenteert als uitzendbureau, is dit niet van belang 

voor de beantwoording of aan dit vereiste is voldaan. Ofschoon bovendien ook hier 

eventueel zou kunnen worden betoogd dat slechts sprake is van incidentele 

uitzending, hebben de Opdrachtnemers de mogelijkheid om maximaal 660 uur per 

jaar voor dezelfde Opdrachtgever te werken. Alsdan zou mijns inziens geen sprake 

meer zijn van incidentele terbeschikkingstelling.  

 

Aldus kan worden geconcludeerd dat de hoofdactiviteit van Temper het ter 

beschikking stellen van geregistreerde platformwerkers aan horecaondernemingen is, 

waardoor ook aan dit vereiste lijkt te zijn voldaan.  

 

5.4.4 Terbeschikkingstelling krachtens opdrachtovereenkomst 

Temper dient de Opdrachtnemers ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgevers op 

basis van een overeenkomst van opdracht tussen het platform en de Opdrachtgevers. 

Hoewel de overeenkomst door Temper niet expliciet wordt aangeduid als 

opdrachtovereenkomst, biedt deze voldoende ruimte voor interpretatie, zodat dit 

criterium geen belemmering zal vormen voor het aannemen van een 

uitzendverhouding tussen de betrokkenen.  

 

5.4.5 Tussenconclusie: wél uitzendovereenkomst 

Aangezien zowel aan alle vereisten van artikel 7:610 als artikel 7:690 BW is voldaan, 

kan worden gesteld dat sprake is van een uitzendovereenkomst tussen Temper, de 

Opdrachtnemers en de Opdrachtgevers.  
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5.5 Uber 

Uber koppelt geregistreerde passagiers en chauffeurs aan elkaar. Door middel van een 

smartphone applicatie krijgt de klant te zien welke chauffeurs in zijn omgeving 

beschikbaar zijn. De klant kan hierna aangeven waar hij naartoe wenst te worden 

vervoerd. 

 

5.5.1 Een arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 7:610 BW 

Er dient te worden onderzocht of de verhouding tussen de chauffeurs en het platform 

kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Het gaat hierbij om de vereisten: persoonlijke 

arbeid, loon en gezagsverhouding.  

 

Aan het element persoonlijke arbeid is evident voldaan. De Uber-chauffeurs 

ontvangen een ritverzoek wanneer een passagier wenst te worden vervoerd. De 

chauffeur krijgt vervolgens ongeveer vijftien seconden om het verzoek te accepteren 

of af te wijzen. Wanneer de chauffeur minder dan 80% van het aantal aan hem 

toegewezen ritverzoeken weigert, ontvangt hij eerst een waarschuwing en kan hij erna 

eventueel (tijdelijk) worden geschorst van de app. Wanneer de Uber-chauffeur een 

ritverzoek accepteert, is hij gehouden om de passagier te vervoeren. Bij het vervoeren 

van passagiers, mag de Uber-chauffeur zich voorts niet (zonder toestemming van 

Uber) laten vervangen. Het account is bovendien gekoppeld aan de Uber applicatie op 

de persoonlijke smartphone van de chauffeur, waardoor vervanging in de praktijk ook 

niet voor de hand ligt. Ook aan het vereiste loon lijkt te zijn voldaan. Uber-chauffeurs 

ontvangen namelijk een percentage van de (door algoritmes vastgestelde) ritprijs.   

 

Voor het beantwoorden van de vraag of voldaan is aan het element gezag, kunnen 

twee lijnen worden gevolgd. Langs de eerste lijn dient te worden onderzocht of de 

Uber-chauffeurs hun werkzaamheden verrichten onder toezicht en leiding van de 

passagiers, in die zin dat de passagier een latente aanwijzingsbevoegdheid heeft.  

De aanwijzingsbevoegdheid van de passagier gaat niet verder dan het doorgeven van 

de gewenste bestemming. De passagier bepaalt niet in welke auto hij wordt vervoerd, 

of de chauffeur al dan niet gebruik moet maken van werkkleding en welke route 

genomen dient te worden. Wel kan de passagier de rit achteraf beoordelen door 

middel van het toekennen van sterren aan de chauffeur. Dit is mijns inziens echter niet 

voldoende om te concluderen dat sprake is van een aanwijzingsbevoegdheid, 

waardoor voldaan zou kunnen zijn aan het element toezicht en leiding.  

 

Langs de tweede lijn dient, naast toezicht en leiding bij de inlener, sprake te zijn van 

een aanwijzingsbevoegdheid van de uitzendwerkgever. Hierbij dient te worden 

onderzocht of het platform zich heeft beperkt tot een bemiddelende rol bij de 

totstandkoming van de overeenkomst tussen de platformwerker en de consument of 

een voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid heeft bij de relatie 

tussen deze twee betrokkenen. Binnen de driehoeksverhouding tussen Uber, de 

chauffeurs en passagiers zijn nagenoeg alle handelingen van het platform volledig 

geautomatiseerd. De prijzen worden vastgesteld aan de hand van algoritmes. De 

passagiers maken een geldbedrag over naar Uber, waarna dit bedrag als tegoed 

verschijnt op het persoonlijke account van de passagier. Na afloop van een rit wordt 

een gedeelte van dit tegoed overgemaakt op het account van de chauffeur. Daarbij 

houdt Uber een commissie in. De betaling verloopt aldus via de Uber-app. Aangezien 

deze app aan Uber toebehoort, kan worden gesteld dat Uber zorg draagt voor de 
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betaling van het loon. Een ritverzoek wordt voorts toegekend op basis van de GPS-

locatie van de chauffeur en time-out-sancties worden automatisch toebedeeld aan 

chauffeurs die niet (snel genoeg) reageren op ritverzoeken of die te lage 

beoordelingen hebben gekregen. Naast deze geautomatiseerde handelingen heeft Uber 

in een ‘Code of Conduct’ enkele gedragsregels opgenomen ter waarborging van de 

kwaliteit van de dienst en de veiligheid van de chauffeurs en passagiers.  

 

Er kan mijns inziens niet worden gesteld dat Uber slechts een faciliterende rol speelt. 

Uber heeft een voortdurende betrokkenheid, die niet enkel is beperkt tot het tot stand 

brengen van een overeenkomst tussen de platformwerker en de passagier. Dat deze 

bemoeienis indirect en geautomatiseerd via de Uber-app plaatsvindt, doet hieraan niet 

af. De kans bestaat echter dat de relatie tussen Uber en de Uber-chauffeurs wordt 

aangemerkt als arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW, en niet (tevens) 

als uitzendovereenkomst, aangezien aan het element toezicht en leiding niet lijkt te 

zijn voldaan.  

 

5.5.2 Het ter beschikking stellen van de platformwerker 

Hoewel dit vereiste geen zelfstandige betekenis lijkt te hebben, kan in ieder geval 

worden geconstateerd dat het verdienmodel van Uber niet veel weg heeft van een 

klassieke uitzendwerkgever. Naast het feit dat de werkprocessen bij Uber net als bij 

de overige onderzochte platforms eveneens volledig geautomatiseerd zijn, is het 

onduidelijk of de chauffeurs ter beschikking worden gesteld aan de passagiers of dat 

gewoonweg sprake is van een taxi-dienst. Er kan dan ook niet zonder meer worden 

geconcludeerd dat aan dit element is voldaan.  

 

5.5.3 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

Op grond van het derde element dienen de chauffeurs in het kader van de uitoefening 

van het bedrijf of beroep van Uber ter beschikking te zijn gesteld aan de passagiers. 

Hoewel bij de beantwoording van de vraag of aan dit element is voldaan wordt gelet 

op de bedoeling van de ter beschikking stellende partij, is niet noodzakelijk dat in de 

statuten expliciet is opgenomen dat het uitlenen van werknemers de hoofdactiviteit is 

van deze partij.  

 

Het overgrote gedeelte van de totale jaarlijkse omzet van Uber werd gegenereerd door 

het door Uber-chauffeurs laten vervoeren van passagiers. Zoals opgemerkt kan echter 

niet zonder meer worden geconcludeerd dat de activiteiten van Uber betrekking 

hebben op het ter beschikking stellen van de Uber-chauffeurs, waardoor onduidelijk is 

of aan het onderhavige vereiste is voldaan. Daarbij kan eveneens worden betoogd dat 

slechts sprake is van incidentele uitzending.  

 

5.5.4 Terbeschikkingstelling krachtens opdrachtovereenkomst 

De terbeschikkingstelling van de Uber-chauffeurs dient te geschieden op basis van 

een overeenkomst van opdracht tussen de passagiers en Uber. Daarbij is niet de tekst 

van de overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de inlener bepalend, maar de 

feitelijke situatie. Art. 7:400 lid 1 BW bepaalt dat geen sprake is van een 

overeenkomst van opdracht indien de ene partij zich jegens de andere partij verbindt 

om werkzaamheden te verrichten die bestaan uit het vervoeren of doen vervoeren van 
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personen en zaken. Reeds om die reden is niet voldaan dit element en behoeven de 

gezichtspunten in dit kader niet te worden doorlopen.  

 

5.5.5 Tussenconclusie: wél arbeidsovereenkomst, géén uitzendovereenkomst 

Er kan worden getwijfeld of bij Uber voldaan is aan het vereiste 

‘terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever’, omdat niet duidelijk is of de chauffeurs ter beschikking zijn 

gesteld aan de passagiers. In de richting van het niet aanwezig zijn van een 

uitzendverhouding tussen de betrokkenen wijst ook het criterium gezagsverhouding, 

aangezien van de passagier niet kan worden betoogd dat deze een 

aanwijzingsbevoegdheid heeft. Maar zelfs indien voldaan zou zijn aan deze 

elementen, kan het criterium ‘terbeschikkingstelling krachtens 

opdrachtovereenkomst’ een struikelblok vormen, aangezien partijen geen 

opdrachtovereenkomst, maar een vervoersovereenkomst sluiten.  

 

Wel kan worden geconcludeerd dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, aangezien 

aan de vereisten van artikel 7:610 BW wel lijkt te zijn voldaan.  

 

5.6 UberEATS 

Geregistreerde gebruikers kunnen via UberEATS maaltijden van lokaalgelegen 

restaurants thuis laten bezorgen. De werkwijze van dit platform komt grotendeels 

overeen met die van Uber, maar het betreft hier het vervoer van goederen en niet van 

personen. Een ander verschil met Uber is dat hierbij niet drie, maar vier partijen zijn 

betrokken.  

 

5.6.1 Een arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 7:610 BW 

In geval van een uitzendsituatie moeten genoemde kenmerkende elementen van een 

arbeidsovereenkomst worden gevonden binnen de driepartijenrelatie welke 

kenmerkend is voor een uitzendovereenkomst. Bij UberEATS zijn echter meerdere 

relaties te onderscheiden. Meer specifiek gaat het hierbij om de verhouding tussen de 

platformwerker en de klant, de verhouding tussen de platformwerker en het platform, 

de verhouding tussen de platformwerker en het restaurant dat gebruikmaakt van de 

bezorgdiensten van het platform en tussen dit restaurant en het platform. Door al deze 

verschillende relaties vindt een verdergaande versnippering plaats van de criteria van 

de artikelen 7:610 en 7:690 BW. De arbeid wordt ten behoeve van de consument 

verricht, de loonbetaling geschiedt via UberEATS en het gezag is verspreid over het 

restaurant, het platform en de consument. Deze versnippering maakt het moeilijk om 

aan te geven of aan alle elementen is voldaan. 

 

Het bezorgen van maaltijden kwalificeert als arbeid, de koeriers zijn verplicht om de 

maaltijd te bezorgen indien zij een digitaal verzoek daartoe via de app hebben 

geaccepteerd en ze mogen zich daarbij niet laten vervangen, waardoor voldaan is aan 

het eerste criterium. De koeriers ontvangen voorts een vergoeding per geleverde 

maaltijd, waardoor ook aan het criterium loon is voldaan.  

 

Aan het criterium gezagsverhouding (lijn één) zou voldaan kunnen zijn indien de 

inlener een aanwijzingsbevoegdheid heeft, als de opdrachtnemer zijn werkzaamheden 

verricht als lid van een team van werknemers van de inlener en wanneer de 
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werkzaamheden naar hun aard en inhoud geacht kunnen worden onderdeel uit te 

maken van de reguliere bedrijfsvoering van de opdrachtgever.  

 

In sommige gevallen kan worden gesteld dat het bezorgen van maaltijden bij de 

reguliere bedrijfsvoering van de restaurants past. Vooral wanneer de restaurants zelf 

bezorgers in dienst hebben, zijn de UberEATS-koeriers niet te onderscheiden van het 

eigen personeel en zouden zij hun werkzaamheden om die reden als lid van een team 

verrichten. Tegen deze stelling pleit evenwel dat de UberEATS-koeriers zich niet 

hoeven te houden aan het werkrooster van het restaurant, geen bedrijfskleding hoeven 

te dragen en geen materiaal gebruiken van het restaurant. Voorts ligt het niet voor de 

hand dat de restaurants gebruikmaken van een aanwijzingsbevoegdheid. De koeriers 

krijgen via de app een bezorgopdracht, fietsen of rijden naar het desbetreffende 

restaurant toe en wachten zo nu en dan nog even tot de maaltijd bereid is. Uit de 

rechtspraak blijkt echter dat ook wanneer het werk dusdanig eenvoudig is om uit te 

voeren, waardoor geen aanwijzingen hoeven te worden gegeven, er toch sprake kan 

zijn van gezag, indien de opdrachtgever desgewenst aanwijzingen kan geven. In dit 

kader valt bijvoorbeeld te denken aan de bevoegdheid van het restaurant om de 

koerier te vragen om (langer) te wachten totdat de maaltijd is bereid. Ook kan worden 

betoogd dat de klanten van de restaurants eveneens een instructiebevoegdheid, zoals 

het sturen van de koerier naar een andere locatie dan aanvankelijk via de app is 

medegedeeld. Daarmee zouden de contractuele bevoegdheden van één partij niet 

maken dat sprake is van een gezagsverhouding, maar dat gelet op de 

aanwijzingsbevoegdheden van álle betrokkenen wel kan worden geconcludeerd dat 

sprake is van ondergeschiktheid van de UberEATS-koeriers. De verwachting is echter 

dat deze ‘bevoegdheden’ van het restaurant en de klant niet genoeg zullen zijn om een 

gezagsverhouding aan te nemen. Daardoor lijkt geen sprake te zijn van toezicht en 

leiding. 

 

UberEATS kan daarentegen wel evident gezag uitoefenen. De koeriers dienen in te 

stemmen met eenzijdig door UberEATS opgestelde overeenkomsten en algemene 

voorwaarden en kunnen zelf niet onderhandelen over de ritprijzen. Na afloop van een 

rit wordt de vergoeding voorts niet rechtstreeks overgemaakt naar de koeriers, maar 

geschiedt de betaling via de app, waarbij het platform een commissie in rekening 

brengt (waar eveneens niet over kan worden onderhandeld). De prestaties van de 

koeriers worden bovendien gemonitord door een beoordelingssysteem. Hierbij 

behoudt UberEATS zich het recht voor om koeriers met een lage score (tijdelijk) te 

weren van het platform. Vorenstaande leidt tot de conclusie dat UberEATS een 

voortdurende betrokkenheid heeft bij de relatie tussen de UberEATS-koeriers, de 

restaurants en de klanten.  

 

5.6.2 Het ter beschikking stellen van de platformwerker 

Net zoals bij Uber kan ook bij UberEATS worden gesteld dat onduidelijk is of de 

activiteiten van het platform kwalificeren als terbeschikkingstelling of dat 

‘simpelweg’ sprake is van een koeriersdienst. Voorts is niet duidelijk ten behoeve van 

welke partij de koeriers worden uitgeleend.  

 

Om die reden kan niet zonder meer worden aangenomen dat de UberEATS-koeriers 

ter beschikking worden gesteld aan de restaurants, dan wel aan de klanten, waardoor 

aan dit vereiste zou zijn voldaan.  
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5.6.3 Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf van de 

uitzendwerkgever 

Hoewel het overgrote gedeelte van de jaarlijkse omzet van UberEATS betrekking 

heeft op het door UberEATS-koeriers laten bezorgen van maaltijden aan klanten van 

restaurants, kan niet met zekerheid worden gesteld dat de werkwijze van UberEATS 

kwalificeert als het ter beschikking stellen van de koeriers aan de restaurants of 

klanten. Indien wel sprake zou zijn van terbeschikkingstelling zou voorts kunnen 

worden beargumenteerd dat dit enkel incidentele uitzending betreft. Hierdoor zou dit 

vereiste waarschijnlijk een belemmering vormen voor het aannemen van een 

uitzendovereenkomst.  

 

5.6.4 Terbeschikkingstelling krachtens opdrachtovereenkomst 

De terbeschikkingstelling van de UberEATS-koeriers dient te geschieden op grond 

van een overeenkomst van opdracht tussen de restaurants en UberEATS. Zoals eerder 

besproken, is geen sprake van een opdrachtovereenkomst indien de ene partij zich 

jegens de andere partij verbindt om werkzaamheden te verrichten die bestaan uit het 

vervoeren of doen vervoeren van personen en zaken. De economische kernactiviteit 

van UberEATS is het laten vervoeren van goederen in opdracht van de derden (de 

restaurants en klanten). Het vervoer vindt hierbij ofwel per (snor)fiets, ofwel per 

scooter plaats. Het goed is een warme maaltijd. Omdat hierbij aldus sprake lijkt te zijn 

van beroepsgoederenvervoer, kan geen sprake zijn van een overeenkomst van 

opdracht, waardoor aan dit element niet lijkt te zijn voldaan.  

 

5.6.5 Tussenconclusie: géén arbeidsovereenkomst, géén uitzendovereenkomst 

Doordat niet drie maar vier actoren betrokken zijn bij UberEATS, vindt er een 

verdergaande versnippering plaats van de elementen van artikel 7:610 BW. De arbeid 

wordt door de platformwerker verricht ten behoeve van de consument. De betaling 

van het loon vindt echter niet (direct) plaats via deze consument, maar verloopt via 

het platform. Voorts zijn de werkzaamheden simpel, waardoor een gezagsverhouding 

wellicht niet voor de hand ligt. Er lijkt derhalve geen sprake te zijn van een 

arbeidsovereenkomst tussen de platformwerker en het platform. Aangezien voorts ook 

niet aan de voorwaarden ‘terbeschikkingstelling’ en ‘terbeschikkingstelling krachtens 

opdrachtovereenkomst’ van artikel 7:690 BW lijkt te zijn voldaan, kan eveneens niet 

worden gesproken van een uitzendovereenkomst.  

 

5.7 Conclusie 

Artikel 7:690 BW is het enige instrument waarmee de arbeidsrechtelijke 

driepartijenverhouding kan worden gekwalificeerd. Het is daarbij tevens een 

belangrijk instrument, aangezien daarmee aan uitzendkrachten een stukje 

bescherming wordt toegekend. De elementen van deze bepaling, in het bijzonder die 

van de arbeidsovereenkomst (arbeid, loon en gezag), zijn verdeeld over de 

rechtsverhouding tussen het uitzendbureau, de uitzendwerknemer en de inlener. Uit 

de jurisprudentie volgt dat de beoordeling of sprake is van een uitzendovereenkomst 

om die reden dient plaats te vinden in het licht van de driehoeksverhouding in haar 

geheel, waarbij de partijbedoeling bij de uitzendovereenkomst niet van 
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doorslaggevend belang is, maar er ook dient te worden beoordeeld of aan de hand van 

het totale feitencomplex voldaan is aan de vereisten.  

 

De onderzochte platforms hebben gemeenschappelijk dat in de algemene 

voorwaarden een arbeidsrelatie wordt uitgesloten en dat de platformwerker als 

zelfstandige wordt aangemerkt. Bij het registreren op het platform gaat de 

platformwerker akkoord met deze algemene voorwaarden en met de daarin 

opgenomen duiding van de verhouding tussen partijen. Op grond van de bepalingen 

uit de algemene voorwaarden kan worden geconcludeerd dat partijen geen arbeids- of 

uitzendovereenkomst beogen af te sluiten. Vervolgens is onderzocht op welke wijze 

partijen feitelijk invulling geven aan de kwalificatie.  

 

In de relatie tussen Temper, de Opdrachtnemers en de Opdrachtgevers lijkt een 

uitzendverhouding te kunnen worden aangenomen. Ten eerste is evident voldaan aan 

de elementen persoonlijke arbeidsverrichting en loon. Dat geldt tevens voor beide 

lijnen van het element gezagsverhouding. De Opdrachtnemers verrichten de 

werkzaamheden immers als lid van een team van werknemers van de Opdrachtgever 

en hebben zich te houden aan de arbeidstijden, kledingvoorschriften en andere 

huishoudelijke regels van die Opdrachtgever. Ook tussen het platform en de 

Opdrachtnemers is sprake van een gezagsverhouding. Temper heeft weliswaar geen 

aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van de uitvoering van het werk, maar alle 

overeenkomsten zijn opgemaakt door het platform, de facturering verloopt via 

Temper en de platformwerkers hebben zich te houden aan het beoordelingssysteem 

van het platform. Temper heeft aldus een voortdurende inhoudelijke en 

administratieve betrokkenheid bij de relatie tussen de Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever, waardoor ook langs de tweede lijn kan worden beredeneerd dat 

sprake is van een gezagsverhouding. Aangezien waarschijnlijk ook voldaan is aan het 

criterium terbeschikkingstelling, deze terbeschikkingstelling voorts plaatsvindt in het 

kader van het beroep en bedrijf van Temper en aan deze terbeschikkingstelling een 

overeenkomst van opdracht ten grondslag ligt, kan worden geoordeeld dat sprake is 

van een uitzendovereenkomst.  

 

Bij Amazon Mechanical Turk lijkt allereerst niet voldaan te zijn aan het criterium 

terbeschikkingstelling. De wijze waarop de arbeid is ingericht verschilt dusdanig van 

klassiek uitzendwerk dat niet zonder meer duidelijk is of aan het vereiste is voldaan. 

Illustratief in dit kader is de omstandigheid dat de Uitvoerders, anders dan gewone 

uitzendkrachten, hun arbeid niet ten kantore van de Aanvragers verrichten. De term 

terbeschikkingstelling heeft echter mogelijkerwijs enkel betrekking op de 

(traditionele) wijze waarop het gezag is verdeeld over het uitzendbureau en de inlener, 

waardoor dit element geen zelfstandige betekenis heeft. Aangezien de Aanvragers bij 

AMT evenwel geen aanwijzingsbevoegdheid hebben, waardoor het gezag niet is 

verdeeld over hen en AMT, en de werkwijze van AMT aldus behoorlijk verschilt van 

die van een klassiek uitzendbureau, lijkt niet zijn voldaan aan dit criterium. 

Bovendien lijkt niet voldaan te zijn aan de criteria op grond waarvan een 

arbeidsovereenkomst kan worden aangenomen. Allereerst lijken de Uitvoerders de 

arbeid niet persoonlijk te hoeven verrichten. De Uitvoerder wordt weliswaar verplicht 

om een persoonlijk account aan te maken via de website, maar dit proces is volledig 

geautomatiseerd en er vindt geen controle plaats of de Uitvoerder zelf het werk 

verricht of dat een ander ingelogd is op het account van die Uitvoerder. Het lijkt 

echter niet uit te maken of de arbeid persoonlijk wordt verricht, aangezien de 
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Aanvragers enkel hoeven te betalen voor een HIT indien zij deze aanvaarden. Voorts 

lijkt er geen verplichting te zijn tot het verrichten van arbeid. De Uitvoerders kunnen 

zich inschrijven voor een klus naar keuze en zijn niet verplicht om de klus te 

voltooien. De Uitvoerders hebben om die reden de vrijheid om aan een oproep om 

arbeid te verrichten geen gehoor te geven. AMT lijkt voorts een bedrijfsmodel te 

hebben ontworpen waarin het element toezicht en leiding irrelevant is gemaakt. Dit 

komt vooral doordat zowel inlener als uitzendwerkgever geen risico’s loopt en enkel 

hoeft te betalen voor de verrichte arbeid indien het resultaat (naar zijn goeddunken) 

acceptabel is. Bovendien voert de platformwerker een, doorgaans eenvoudige, taak 

(online) uit en vreest hij een lage beoordeling, waardoor geen aanwijzingen hoeven te 

worden gegeven. Dit geldt te meer aangezien de Aanvragers doorgaans geen contact 

met de Uitvoerders hebben, waardoor het geven van aanwijzingen überhaupt niet 

mogelijk is. Hoewel de Aanvragers de HIT ontwerpen, de hoogte van de vergoeding 

vaststellen en bepalen of de klus naar behoren is voltooid, lijkt de relatie tussen de 

Aanvragers en Uitvoerders derhalve slechts feitelijk te zijn. Het platform speelt 

daarentegen niet slechts een bemiddelende rol bij de totstandkoming van de 

overeenkomsten tussen Aanvragers en Uitvoerders, maar heeft een voortdurende 

inhoudelijke betrokkenheid. AMT stelt tenslotte alle overeenkomsten vast, 

onderhoudt een beoordelingssysteem waarmee Uitvoerders in 

bekwaamheidscategorieën kunnen worden ingeschaald en neemt de facturering voor 

zijn rekening. Beide benaderingen vereisen echter dat ook sprake is van een (latente) 

aanwijzingsbevoegdheid bij de inlener. Gelet op de afwezigheid van deze 

aanwijzingsbevoegdheid bij de Aanvragers, lijkt niet te zijn voldaan aan het criterium 

gezag. Aldus kan worden geconcludeerd dat de elementen terbeschikkingstelling, 

verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting en gezagsverhouding eraan in de weg 

staan om de arbeidsverhouding tussen AMT, Uitvoerders en Aanvragers te 

kwalificeren als uitzendrelatie.  

 

De arbeidsverhouding tussen Uber, Uber-chauffeurs en klanten kwalificeert naar alle 

waarschijnlijkheid eveneens niet als uitzendovereenkomst. De Uber-chauffeurs 

verrichten arbeid, waarvoor ze een vergoeding krijgen. Daarbij mogen ze zich (zonder 

toestemming) niet laten vervangen. Aan het element toezicht en leiding lijkt echter 

niet te zijn voldaan. De bevoegdheden van de passagier om leiding te geven en 

toezicht te houden gaan niet verder dan het doorgeven van de gewenste bestemming 

en het achteraf beoordelen van de rit via de Uber-app. Dit is mijn inziens niet 

voldoende om te concluderen dat sprake is van gezag. Die gezagsverhouding is 

evenwel aanwezig in de relatie tussen het platform en de Uber-chauffeur. De 

ritprijzen worden door Uber vastgesteld aan de hand van algoritmes, de facturering 

geschiedt via de Uber-app en het platform hanteert en onderhoudt een digitaal 

beoordelingssysteem. Voorts worden alle overeenkomsten opgesteld door het 

platform, waarin de algemene voorwaarden en de Uber Code of Conduct eveneens 

van toepassing zijn verklaard op de driehoeksverhouding. Uber heeft derhalve een 

voortdurende betrokkenheid bij de relatie tussen Uber-chauffeurs en klanten. Dat al 

deze handelingen nagenoeg volledig geautomatiseerd plaatsvinden, doet hieraan niet 

af. Gezien het ontbreken van toezicht en leiding bestaat de kans dat de relatie tussen 

Uber en de Uber-chauffeurs niet als uitzendverhouding, maar als arbeidsverhouding 

in de zin van artikel 7:610 BW wordt aangemerkt. En ook indien kan worden 

geconcludeerd dat sprake is van een gezagsbevoegdheid, zowel bij Uber als bij de 

klanten, kan de arbeidsverhouding tussen partijen waarschijnlijk niet kwalificeren als 

uitzendovereenkomst omdat aan de overige voorwaarden van artikel 7:690 BW niet is 
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voldaan. Allereerst is het onduidelijk of de chauffeurs ter beschikking worden gesteld 

aan de passagiers of dat in feite sprake is van een taxi-dienst. Bovendien is het 

uitgesloten dat de overeenkomst tussen Uber en de klanten als overeenkomst van 

opdracht kwalificeert, aangezien de werkzaamheden van de Uber-chauffeurs bestaan 

uit het vervoeren van personen.  

 

De werkwijze van UberEATS is te vergelijken met die van Uber. Bij UberEATS zijn 

echter niet drie maar vier partijen betrokken, waardoor een verdergaande 

versnippering plaatsvindt van de elementen van 7:610 BW. De arbeid wordt ten 

behoeve van de consument verricht, de loonbetaling geschiedt via UberEATS en het 

gezag is verspreid over het restaurant, het platform en de consument. Deze 

versnippering maakt het moeilijk om aan te geven of aan alle elementen is voldaan. 

De Uber-koeriers verrichten weliswaar arbeid, krijgen hiervoor betaald en mogen zich 

zonder toestemming van UberEATS niet laten vervangen, maar het element gezag (in 

de vorm van toezicht en leiding) lijkt niet aanwezig te zijn in de relatie tussen de 

koeriers enerzijds en de restaurants en/of consumenten anderzijds. En zelfs indien er 

in theorie enigszins sprake is van een aanwijzingsbevoegdheid, zou deze 

waarschijnlijk niet genoeg zijn om een gezagsverhouding aan te nemen. Wel heeft 

UberEATS, net zoals alle andere platforms, een voortdurende bemoeienis en heeft het 

platform zich niet enkel beperkt tot het tot stand brengen van een overeenkomst 

tussen de Uber-koerier, klant en restaurant. Zoals bij Uber kan echter ook bij 

UberEATS worden gesteld dat onduidelijk is of de activiteiten van het platform 

kwalificeren als terbeschikkingstelling of dat sprake is van een bezorgservice, waarbij 

de koeriers in loondienst zijn bij het platform. Indien wel sprake is van 

terbeschikkingstelling, is niet helder ten behoeve van welke partij de koeriers in dat 

geval worden uitgeleend. Voorts is ook niet voldaan aan het criterium 

'terbeschikkingstelling op basis van een overeenkomst van opdracht', aangezien de 

economische kernactiviteit van UberEATS het vervoeren van zaken is. 

 

Uit het vorenstaande kan de conclusie worden getrokken dat met toepassing van het 

kader met gezichtspunten enkel met zekerheid kan worden gesteld dat Temper 

voldoet aan de criteria van artikel 7:690 BW, waardoor in de relatie tussen het 

platform, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever een uitzendverhouding kan worden 

aangenomen. Bij de overige platforms lijkt vooral niet te zijn voldaan aan de 

elementen toezicht en leiding, het ter beschikking stellen van de werknemer en 

terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf. De werkwijzen van deze 

platforms verschillen namelijk behoorlijk van die van klassieke uitzendbureaus. Zo is 

de afstand tussen de Uitvoerders en AMT te allen tijde gelijk en hebben de 

Aanvragers geen aanwijzingsbevoegdheid, waardoor er geen verdeling van het gezag 

plaatsvindt. De platformwerkers van Uber en UberEATS worden bovendien niet 

uitgeleend aan andere bedrijven, maar verrichten werk voor particulieren of 

consumenten. Bij Uber en UberEATS speelt voorts mee dat deze niet voldoen aan het 

element ‘terbeschikkingstelling krachtens overeenkomst van opdracht’, omdat de wet 

uitsluit dat vervoersdiensten hieronder vallen. Dat zorgt ervoor dat een relatief 

‘onschuldig’ element een heus struikelblok vormt voor het aannemen van een 

uitzendrelatie, indien aan de overige elementen van artikel 7:690 BW wel zou zijn 

voldaan. In het licht van de onderzochte uitspraken is dit opmerkelijk te noemen, 

aangezien over dit element nauwelijks werd gesteggeld door de partijen.  
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Gelet op het bovenstaande kan mijns inziens worden gesteld dat een eenduidig 

antwoord op het kwalificatievraagstuk van de platformverhouding niet kan worden 

gegeven. Daarvoor lijken de bedrijfsmodellen van de platformen te veel van elkaar te 

verschillen en is het kwalificatievraagstuk te sterk afhankelijk van de omstandigheden 

van het geval. Wel kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat de huidige criteria van 

artikel 7:690 BW, waarmee de verhouding tussen drie (of meer) contractspartijen kan 

worden gekwalificeerd als uitzendovereenkomst, in veel gevallen onvoldoende 

toegesneden zijn om de platformverhouding te duiden. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 
In deze scriptie is getracht een antwoord te formuleren op de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

‘Onder welke omstandigheden dient een rechtsverhouding tussen een werkplatform, 

een platformwerker en een derde te worden gekwalificeerd als uitzendovereenkomst 

in de zin van artikel 7:690 BW? Is het karakter van platformarbeid zo bijzonder dat 

nieuwe rechtsvragen worden opgeworpen bij deze kwalificatievraag?’ 

 

Recente technologische ontwikkelingen hebben de opkomst van digitale 

werkplatforms mogelijk gemaakt. De werkplatforms hebben gemeen dat sprake is van 

een driehoeksverhouding tussen het platform, de platformwerker en de klant. Voorts 

hebben deze platforms gemeenschappelijk dat ze gebruikmaken van het internet om 

vraag en aanbod van werk en diensten te koppelen. Activiteiten als het organiseren, 

coördineren en bewaken van het werkproces van de platforms vinden daarbij 

nagenoeg geheel geautomatiseerd plaats. De werkplatforms brengen mogelijkerwijs 

nieuwe sociale vraagstukken met zich mee. In dit kader valt kan gewezen worden op 

het risico van vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven, aangezien de 

platformwerker op alle dagen en op alle uren van de dag en nacht kan werken. Uit 

onderzoek is gebleken dat veel platformwerkers ook daadwerkelijk meer werken dan 

50 uur per week. In sommige gevallen vindt het werk hoofdzakelijk digitaal plaats en 

lijken de platformwerkers slechts een schakel in het platformproces, waardoor een 

ontmenselijking van deze werkers dreigt. Dit risico wordt mede in stand gehouden 

door de strenge beoordelingssystemen van de platforms, waardoor de platformwerker 

te allen tijde vriendelijk, servicegericht en efficiënt dient te zijn. Bovendien werkt het 

bedrijfsmodel van de platforms uitbuiting van de platformwerkers in de hand. 

Platformwerkers krijgen alleen betaald als zij daadwerkelijk werk verrichten en dus 

niet voor de tijd dat zij 'stand by' zijn in afwachting op een klus. In sommige gevallen 

krijgt de platformwerker helemaal niet betaald indien het werk, naar mening van de 

klanten van het platform, niet naar behoren is verricht, waarbij de klanten een volledig 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid hebben.  

 

De opkomst van platformwerk vertoont veel gelijkenissen met de uitzendarbeid. Het 

uitzendwerk als werkvorm was, net als het platformwerk, vrij onbekend, maar groeide 

in een relatief korte periode eveneens exponentieel. Toen het besef ontstond dat deze 

werkvorm een ongelijk speelveld creëerde op de arbeidsmarkt, kreeg het uitzendwerk 

te maken met maatschappelijke weerstand, vergelijkbaar met de huidige afkeer jegens 

het platformwerk vanuit de maatschappij en de politiek. Als respons op de kritiek 

werd het uitzendwerk wettelijk ingekaderd in artikel 7:690 BW. Deze bepaling is 

thans het enige instrument waarmee de arbeidsrechtelijke driepartijenverhouding kan 

worden gekwalificeerd. Aangezien we inmiddels niet meer om online werkplatforms 

heen kunnen, is het noodzakelijk om te bezien of artikel 7:690 BW voldoende 

geschikt is om de relatie tussen het platform, de platformwerker en de derde te 

kwalificeren.   

 

Van een uitzendrelatie is sprake indien de platformwerker door het platform in het 

kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van het platform ter beschikking 
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wordt gesteld aan een derde om, krachtens een overeenkomst van opdracht tussen het 

platform en de derde, arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. 

Daarbij wordt de uitzendovereenkomst als een bijzondere vorm van de 

arbeidsovereenkomst gezien. Slechts indien aan alle elementen van artikel 7:610 en 

7:690 BW is voldaan, kan de verhouding tussen de betrokkenen kwalificeren als 

uitzendovereenkomst. Binnen de uitzendverhouding zijn de elementen van beide 

artikelen verdeeld over de rechtsverhouding tussen het uitzendbureau, de 

uitzendkracht en de inlener. De beoordeling of sprake is van een uitzendovereenkomst 

dient derhalve plaats te vinden in het licht van de driehoeksverhouding in haar geheel, 

waarbij de partijbedoeling bij de uitzendovereenkomst niet van doorslaggevend 

belang is, maar er ook dient te worden beoordeeld of aan de hand van het totale 

feitencomplex voldaan is aan de vereisten. 

 

De open normen van artikel 7:690 BW, alsmede de holistische weging die de Hoge 

Raad hanteert, maken het lastig om een algemeen toetsingskader te formuleren op 

grond waarvan een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding kan worden 

gekwalificeerd. Door middel van een onderzoek naar de jurisprudentie is derhalve een 

toetsingskader met gezichtspunten geformuleerd, dat de uitkomst van de beoordeling 

of de rechtsverhouding tussen de partijen als uitzendrelatie dient te worden 

aangemerkt, kan voorspellen. Met behulp van een case study onderzoek naar enkele 

grote, in Nederland opererende, werkplatforms zijn de karakteristieken van de 

platforms in kaart gebracht.  

 

Met toepassing van het kader met gezichtspunten kan worden geconcludeerd dat 

alleen van Temper met zekerheid kan worden gesteld dat voldaan is aan alle criteria 

van artikel 7:690 BW, waardoor in de relatie tussen het platform, de platformwerker 

en de klant een uitzendverhouding kan worden aangenomen. Bij Amazon Mechanical 

Turk lijkt niet voldaan te zijn aan de criteria verplichting tot persoonlijke 

arbeidsverrichting, terbeschikkingstelling en toezicht en leiding. De 

arbeidsverhouding tussen de platforms Uber en UberEATS en hun respectievelijke 

platformwerkers en klanten kwalificeert naar alle waarschijnlijkheid eveneens niet als 

uitzendovereenkomst, omdat niet voldaan lijkt te zijn aan de elementen toezicht en 

leiding, terbeschikkingstelling en terbeschikkingstelling krachtens 

opdrachtovereenkomst. Bij de exercitie van de kwalificatievraag is gebleken dat de 

platforms op sommige vlakken wezenlijk verschillen van traditionele uitzendbureaus, 

waardoor vaak onduidelijk is in welke richting de gezichtspunten wijzen. De 

afwijkende bedrijfsmodellen van de platforms roepen enkele nieuwe rechtsvragen op 

ten aanzien van de toepassing van artikel 7:690 BW op arbeidsrechtelijke 

driepartijenverhoudingen. Deze nieuwe rechtsvragen zullen hieronder per criterium 

worden besproken.  

 

De verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting 

Op grond van artikel 7:610 BW, in samenhang met artikel 7:659 lid 1 BW, dient de 

werknemer zich te committeren tot het persoonlijk verrichten van de bedongen arbeid. 

Dit vereiste heeft tot gevolg dat wanneer de platformwerker de vrijheid heeft om aan 

een oproep om arbeid te verrichten geen gehoor te geven of zich zonder meer 

structureel mag laten vervangen door anderen (of zich ondanks een contractueel 

verbod niettemin in de praktijk laat vervangen) er niet voldaan is aan het vereiste.  
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De omstandigheid dat het gehele werkproces van platforms nagenoeg volledig 

geautomatiseerd is, leidt in dit kader mogelijkerwijs tot nieuwe rechtsvragen. De 

platformwerker hoeft namelijk niet op sollicitatiegesprek te komen, maar kan zich 

binnen minuten online registreren, waarna een (fictief) digitaal personage voor de 

platformwerker wordt aangemaakt, genaamd: het ‘account’. Het gevolg hiervan is 

echter dat in sommige gevallen niet kan worden gecontroleerd of de arbeid 

persoonlijk wordt verricht. De inloggegevens van het account kunnen namelijk 

makkelijk worden gedeeld met derden. Het platform lijkt dan ook geen waarde te 

hechten aan de persoonlijke verrichting van de arbeid, aangezien de vergoeding voor 

het verrichte werk slechts wordt overgemaakt indien het gewenste resultaat is bereikt. 

De platformwerkers lopen aldus zelf het economische risico dat ze niet betaald 

krijgen voor de verrichte arbeid. Dergelijke zogenoemde ‘no cure no pay’ afspraken 

zijn gebruikelijk in overeenkomsten tussen ZZP-ers en opdrachtnemers. Het verschil 

is echter dat ZZP-ers zelf betrokken zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst, 

waardoor afspraken kunnen worden gemaakt over in welke gevallen sprake is van ‘no 

cure’. Het is vrijwel ondenkbaar dat de zelfstandige akkoord zou gaan met bepalingen 

in de overeenkomst waaraan de opdrachtgever een discretionaire bevoegdheid kan 

ontlenen om geheel naar eigen inzicht te bepalen dat de zelfstandige geen vergoeding 

toekomt voor het geleverde werk, zoals gebruikelijk in platformverhoudingen. 

Vrijwel uitgesloten is bovendien dat de opdrachtgever het werk mag houden van de 

zelfstandige na weigering van de betaling. Een andere bijkomstigheid van het feit dat 

het economische risico volledig lijkt te zijn neergelegd bij de platformwerker is dat er 

geen verplichting is om, eenmaal eraan begonnen, de klus af te maken. De 

platformwerkers kunnen zich weliswaar inschrijven voor een klus of kunnen een 

verzoek om een klus te verrichten accepteren, maar zijn vervolgens niet verplicht om 

de klus ook te voltooien. Hierbij riskeren de platformwerkers ‘slechts’ dat ze niet 

betaald worden en dat ze eventueel een lage beoordeling krijgen, alhoewel deze lage 

beoordelingen op den duur wel negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor het 

voortbestaan van de arbeidsverhouding.  

 

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen liggen in het ten gunste van de 

werknemer afzien van dit vereiste of het dusdanig herdefiniëren dat geen sprake meer 

is van een hard vereiste. Hierbij valt te denken aan een tenzij-bepaling, waarbij het in 

beginsel niet uitmaakt of de arbeid persoonlijk wordt verricht, behalve indien blijkt 

dat het werk structureel wordt uitbesteed aan een derde. Hierdoor ligt de nadruk niet 

op de contractuele bevoegdheid van de werknemer om zich te laten vervangen, maar 

of dit ook in de praktijk gebeurt.  

 

De gezagsverhouding 

Op grond van artikel 7:610 BW dient de werknemer zich te verbinden om onder 

gezag van de werkgever de bedongen arbeid te verrichten. Deze gezagsverhouding is 

nodig omdat het economische risico van de arbeid voor rekening van de werkgever 

komt. De gezagsverhouding is dan ook de belangrijkste aanwijzing voor de 

aanwezigheid van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Daarbij is aan het criterium 

gezag niet alleen voldaan indien de werkgever de werknemer in de praktijk bindende 

instructies geeft over de inrichting van de werkzaamheden, maar ook wanneer de 

werkgever de bevoegdheid heeft om aanwijzingen te geven over de inhoud van de te 

verrichten arbeid of ter bevordering van de goede orde in de onderneming. In 

uitzendverhoudingen dient er voorts een verdeling te zijn van het gezag tussen de 

uitzendwerkgever en de inlener. Dit betekent dat bij de beantwoording van de vraag 
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of sprake is van een gezagsverhouding, tevens moet worden getoetst of de 

uitzendwerknemer onder toezicht en leiding van de inlener zijn werkzaamheden 

verricht. In de onderzochte rechtspraak met betrekking tot de gezagsverhouding lijken 

zich twee lijnen te hebben afgetekend waarbij wordt onderzocht of aan dit element is 

voldaan. Langs de eerste lijn wordt de gezagsverhouding reeds aangenomen indien de 

uitzendkracht onder toezicht en leiding staat van de inlener. Langs de tweede lijn 

wordt niet enkel onderzocht of sprake is van toezicht en leiding, maar wordt tevens 

gekeken naar de mate van betrokkenheid van de uitzendwerkgever. 

 

Met hun bedrijfsmodellen pogen de platforms de schijn te wekken dat geen sprake is 

van gezagsuitoefening. Ze zouden slechts een ‘digitaal prikbord’ zijn waarop vraag en 

aanbod van klussen bijeen worden gebracht. Uit het onderhavige onderzoek is echter 

gebleken dat alle onderzochte platforms zich niet hebben beperkt tot het koppelen van 

vraag en aanbod maar dat zij een voortdurende inhoudelijke betrokkenheid hebben bij 

de relatie tussen de platformwerkers en de opdrachtgevers. Ten eerste worden de 

verhoudingen tussen de platformwerkers en opdrachtgevers voor het overgrote deel in 

door de platforms opgestelde overeenkomsten vastgesteld, waarbij de platforms 

dikwijls het tarief bepalen. Hierdoor mist de platformwerker een belangrijke 

ondernemersvrijheid, namelijk de autonomie om, al dan niet na onderhandelingen, de 

prijs van de dienst te bepalen. Daarnaast bepalen de platforms hoe en wanneer de 

loonbetaling dient plaats te vinden en hanteren zij een digitaal beoordelingssysteem. 

Door middel van dit systeem wordt voorts op afstand toezicht gehouden op de 

kwaliteit van het geleverde werk. Dit beoordelingsregime is bovendien behoorlijk (en 

soms wel onredelijk) streng. Het gemiddelde van alle beoordelingen wordt namelijk 

vermeld op het account van de platformwerker. Dit gemiddelde bepaalt voor welke 

klussen de platformwerker in aanmerking komt en vaak tevens óf de platformwerker 

überhaupt nog klussen toegewezen krijgt. Omdat de platformwerker bovendien 

doorgaans een, veelal eenvoudige, taak (online) uitvoert, is er tevens geen noodzaak 

tot het geven van aanwijzingen of het anderszins sturen van gedrag. In plaats daarvan 

wordt gewenst gedrag aangemoedigd via automatische ‘incentives’, zoals pop-up 

vensters met de vraag of de platformwerker wel zeker weet of hij of zij wil uitloggen 

en sms’jes waarmee de platformwerker wordt aangespoord om ’s avonds of tijdens 

slechte weersomstandigheden te werken, omdat er dan meer te verdienen valt.  

 

Daarentegen lijkt aan het element ‘toezicht en leiding’ in de meeste gevallen niet te 

zijn voldaan. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag. Ten eerste is het 

platformwerk in sommige gevallen een resultaatsverbintenis in plaats van een 

inspanningsverplichting. Dit is vooral het geval bij platforms waarop aan microtasks 

kan worden gewerkt, zoals Amazon Mechanical Turk. Het houden van toezicht en het 

geven van leiding zijn aldaar niet nodig aangezien de opdrachtgever, zoals eerder 

beschreven, geen risico loopt en enkel hoeft te betalen indien hij het geleverde werk 

goed acht. Ook bij vervoers- en koeriersplatforms, zoals Uber en UberEATS, lijkt het 

geven van aanwijzingen niet noodzakelijk te zijn. De klussen aldaar zijn relatief 

eenvoudig uit te voeren en het strenge beoordelingsregime dwingt de platformwerker 

om goed te presteren. De opdrachtgevers bij deze platforms zijn derhalve ook niet 

bevoegd om aanwijzingen te geven, omdat het, gelet op de aard van de klussen, niet 

nodig is. Enkel bij Temper lijkt evident sprake te zijn van een 

aanwijzingsbevoegdheid, omdat de platformwerkers als lid van een team van 

werknemers van de opdrachtgever hun werkzaamheden verrichten en daarbij geen 

uitzonderingspositie innemen. Omdat deze platformwerkers de werkzaamheden ten 
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kantore van de opdrachtgevers verrichten, kan de relatie tussen de betrokkenen bij dit 

platform het meest vergeleken worden met traditionele uitzendverhoudingen.  

 

Uniek aan de platformverhouding is voorts dat soms meer partijen betrokken zijn bij 

de platformovereenkomst dan die bij de uitzendovereenkomst. Ik wijs bijvoorbeeld op 

de platforms Uber en UberEATS. Ofschoon ook doorlening – een inmiddels 

geaccepteerde vorm van uitzending – meer dan drie actoren kent, is er een elementair 

verschil aan te wijzen met platformarbeid. Anders dan bij Uber en UberEATS het 

geval is, vindt er bij doorlening een zekere overdracht plaats van de 

instructiebevoegdheid door de 'derde' (lees: de oorspronkelijke inlener) aan de 'vierde' 

(lees: de uiteindelijke inlener). Bij de platformverhouding is echter geen sprake van 

een overdracht van de aanwijzingsbevoegdheid, maar van een verdeling van het gezag 

over alle betrokkenen. Ten gevolge hiervan ontstaat een verdergaande versnippering 

van de elementen van artikel 7:690 BW. Zo kan het zijn dat de contractuele 

bevoegdheden van één partij niet maken dat sprake is van een gezagsverhouding, 

maar dat gelet op de aanwijzingsbevoegdheden van álle betrokkenen wel kan worden 

geconcludeerd dat sprake is van ondergeschiktheid van de platformwerker. Ook is 

niet duidelijk door welke partij de platformwerker uiteindelijk wordt betaald, omdat 

zowel de derde als de vierde een vergoeding overmaakt, en dit bovendien via het 

digitale platform geschiedt. 

 

De huidige criteria bieden de rechter mijns inziens voldoende speelruimte om met de 

bovenstaande veranderende zeggenschapsverhoudingen rekening te houden. De kans 

is echter aanwezig dat bij sommige platforms geen toezicht en leiding (en wellicht 

tevens geen gezagsverhouding ex artikel 7:610 BW) kan worden aangenomen, 

waardoor geen sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst (dan wel een 

arbeidsovereenkomst). De vraag is dan of bij het duiden van de relatie tussen de 

betrokkenen bij platformarbeid desondanks doorslaggevende betekenis dient te 

worden toegekend aan het gezagscriterium of dat (meer) rekening dient te worden 

gehouden met de maatschappelijke positie of de economische afhankelijkheid van de 

platformwerker. 

 

Terbeschikkingstelling 

Op grond van artikel 7:690 BW dient de terbeschikkingstelling van werknemers een 

doelstelling te zijn van de uitzendwerkgever. Wat precies onder terbeschikkingstelling 

moet worden begrepen, blijkt echter niet uit de (geschiedenis van de) wet noch uit de 

literatuur en rechtspraak. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van art. 7:690 BW 

was sprake van een 'klassieke vorm' van uitzending met een daarbij hoorde een 

traditionele rolverdeling tussen de betrokkenen binnen de driehoeksverhouding: de 

uitzendkracht schreef zich in bij het uitzendbureau, het uitzendbureau koppelde de 

uitzendkracht aan een inlener, waarna de uitzendkracht de bedongen arbeid verrichtte 

ten kantore van de inlener. Er was aldus sprake van een zekere fysieke nabijheid 

tussen de uitzendwerkgever en de uitzendkracht bij het sluiten van de overeenkomst 

en een zekere fysieke distantie bij het uitvoeren van het contract. Daarnaast werd een 

(wezenlijk) deel van het gezag overgedragen aan de inlener op het moment dat de 

uitzendkracht is begonnen met werk. 

 

Het begrip 'terbeschikkingstelling' is in de loop van de tijd echter steeds verder 

opgerekt. Ten eerste is niet noodzakelijk dat het uitzendbureau een allocatiefunctie 

vervult of dat (tijdens het verrichten van de arbeid) sprake is van een zekere fysieke 
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afstand tussen de uitzendwerkgever en de uitzendkracht. Daarnaast kunnen meer dan 

drie partijen betrokken zijn bij de uitzendrelatie en behoeft de terbeschikkingstelling 

niet beperkt te zijn tot één inlener. De gezagsverhouding dient echter niettemin 

verspreid te zijn over de uitzendwerkgever en de inlener. Indien de 

terbeschikkingstelling reeds met deze verdeling van het gezag is gegeven, lijkt het 

criterium een zelfstandige betekenis ontberen.  

 
De platformverhouding verschilt dusdanig van een conventionele uitzendrelatie dat 

deze leidt tot nieuwe rechtsvragen. Allereerst worden de platformwerkers doorgaans 

niet uitgeleend aan andere bedrijven, maar verrichten zij werk voor particulieren of 

consumenten. Hoewel uit artikel 7:690 BW niet volgt dat de ‘derde’ een ondernemer 

hoeft te zijn, kan het feit dat de klanten van de platforms in de regel particulieren zijn 

in de praktijk toch een belemmering vormen voor het aannemen van een 

uitzendovereenkomst. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de 

inlenersaansprakelijkheid van artikel 34 Invorderingswet, uit hoofde waarvan de 

inlener hoofdelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de loonbelasting welke is 

verschuldigd in verband met de terbeschikkingstelling van de platformwerker. 

Bij de platformverhouding hoeft voorts geen sprake te zijn van een fysieke afstand tot 

de uitlener en een fysieke nabijheid tot de inlener. In plaats daarvan kan sprake zijn 

van een digitale nabijheid tot zowel de uitlener als de inlener. Een voorbeeld hiervan 

is de verhouding tussen de Aanvragers, Uitvoerders en het platform bij Amazon 

Mechanical Turk. Bovendien lijkt het erop dat de meeste platforms geen of een te 

geringe instructiebevoegdheid hebben, waardoor er dus ook geen sprake lijkt te zijn 

van een verdeling van het gezag.  

 

Daar dit criterium in de rechtspraak niet één maal een struikelblok vormde voor het 

aannemen van een uitzendovereenkomst, lijkt een herdefinitie niet noodzakelijk te 

zijn. Het huidige criterium is bovendien dusdanig ruim geformuleerd dat het de 

rechter voldoende ruimte biedt om de wijze waarop platformwerkers aan derden 

worden uitgeleend hieronder te scharen.  

 

Terbeschikkingstelling in het kader van het beroep of bedrijf 

De bedrijfs- en beroepsactiviteiten dienen in het kader van de terbeschikkingstelling 

te worden ontplooid, zodat de terbeschikkingstelling als doelstelling van de 

uitzendwerkgever kan worden geacht. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat niet aan het 

vereiste is voldaan indien de werknemers slechts incidenteel ter beschikking worden 

gesteld aan een derde. De wetgever maakt echter niet voldoende duidelijk wat onder 

incidenteel moet worden verstaan. Uit de rechtspraak is voorts gebleken dat geen 

doorslaggevende betekenis wordt toegekend aan de bewoordingen van de 

doelstellingen van de uitlener in de statuten. Van belang is slechts dat de 

terbeschikkingstelling een zodanig deel van de activiteiten van de uitlenende partij 

uitmaakt, dat deze geacht kan worden deel uit te maken van de bedrijfsuitoefening 

van de uitlenende partij. De reikwijdte van dit vereiste blijft echter behoorlijk 

onduidelijk.  

 

Met de opkomst van het platformwerk rijzen bovendien nieuwe rechtsvragen ten 

aanzien van de toepassing van dit criterium. Nieuw aan het bedrijfsmodel van 

platforms is namelijk dat het behalen van schaal- en synergievoordelen met behulp 

van klassieke organisatievormen, zoals een uitzendbureau (in traditionele zin), niet 

nodig is. De platforms hebben een geautomatiseerd systeem gevonden om op een 
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andere wijze de acquisitie- en transactiekosten dusdanig te verlagen dat op grote 

schaal en behoorlijk snel diensten kunnen worden aangeboden. Dit wordt onder meer 

mogelijk gemaakt door de via de app verzamelde gegevens met behulp van algoritmes 

zo in te zetten dat kan worden voorspeld wanneer en hoeveel (meer) vraag is naar de 

diensten van het platform. Dit systeem maakt het mogelijk om platformwerkers in te 

zetten voor kleine, incidentele klusjes, zonder dat de kosten hoger uitvallen dan de 

baten. Zo kunnen platforms doorlopend werkers inzetten voor kleine klusjes van een 

uur, of in het geval van microtasks, soms zelfs enkele minuten. Uitzendkrachten 

worden in de praktijk niet alleen ingezet voor klussen met een dergelijke korte duur. 

Vanwege de kosten die met het uitlenen van werknemers gemoeid zijn, dienen de 

opdrachten duurzamer van aard te zijn. Platformklussen kunnen daarentegen, zoals 

gezegd, slechts een paar minuten te duren. Mogelijkerwijs wordt dit als incidentele 

terbeschikkingstelling beschouwd. Zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van 

uitzending indien de platformwerker maandelijks via Amazon Mechanical Turk een 

HIT met een duur van vijf minuten voltooid? Er kan echter ook worden betoogd dat 

geen sprake is van incidentele uitzending, aangezien de platformwerkers doorlopend 

aan nieuwe microklussen kunnen werken. In dat geval, en mits de werkwijze van de 

platforms überhaupt kwalificeert als terbeschikkingstelling, lijkt wel voldaan te zijn 

aan het vereiste, aangezien het ter beschikking stellen van de platformwerkers een 

substantieel gedeelte van de activiteiten van de platforms beslaat.  

 

Hoewel het probleem niet eigen is aan de platformverhouding, is het mijns inziens 

nodig om de onduidelijkheid rondom dit criterium weg te nemen. Aan artikel 7:690 

BW zou bijvoorbeeld een tweede lid kunnen worden toegevoegd met de eis dat de 

premieplichtige loonsom van de uitzendwerkgever op jaarbasis ten minste 50% uit 

'uitzendloonsom' bestaat, zoals eveneens opgenomen in de CAO voor 

Uitzendkrachten (artikel 2). Echter, ook zonder de afbakening van het begrip 'in het 

kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever' biedt dit vereiste 

naar mijn mening voldoende ruimte voor interpretatie, zodat ook bij platformarbeid 

hieraan voldaan zou kunnen zijn.  

 

Terbeschikkingstelling op basis van een overeenkomst van opdracht 

Hoewel dit vereiste een relatief marginale rol speelt in de jurisprudentie heeft het tot 

gevolg dat de relatie tussen de betrokkenen bij vervoers- en koeriersplatforms, zoals 

Uber en UberEATS, onder geen mogelijkheid kwalificeert als uitzendverhouding. 

Onduidelijk is echter waarom de terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer 

dient te geschieden op basis van een opdrachtovereenkomst tussen de 

uitzendwerkgever en de derde. Niet ondenkbaar is immers dat in sommige gevallen 

aan alle voorwaarden voor een uitzendovereenkomst is voldaan behalve de 

onderhavige.  

 

Aangezien de in artikel 7:690 BW neergelegde definitie strikt geformuleerd is, kan de 

rechter daarvan niet afwijken indien evident sprake is van een vervoersovereenkomst. 

Omdat het vereiste mijns inziens geen toegevoegde waarde heeft, wordt de wetgever 

aanbevolen om de woorden “krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte 

opdracht” uit de bepaling te schrappen, opdat ook het ter beschikking stellen van 

werknemers op basis van een andersoortige overeenkomst onder de reikwijdte van 

artikel 7:690 BW valt.  

 

Tot slot 
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Al met al kan worden geconcludeerd dat sinds het ontstaan van de 

uitzendovereenkomst onduidelijkheid heerst over de toepassing van de criteria op 

grond waarvan deze bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst kan worden 

aangenomen in arbeidsrechtelijke driehoeksrelaties. Los van alle reeds bestaande 

problematiek dringen zich enkele nieuwe rechtsvragen op met betrekking tot deze 

kwalificatievraag. De open normen van artikel 7:690 BW bieden de rechter enige 

ruimte voor interpretatie, waardoor via die weg enige onduidelijkheid rondom de 

kwalificatievraag kan worden weggenomen. Mijn verwachting is echter dat weinig 

platformwerkers een rechtszaak zullen starten tegen de veelal vermogende platforms 

en nog minder zullen er bereid zijn om door te procederen tot aan het hoogste gerecht. 

Aangezien de rechter voorts acht dient te slaan op alle omstandigheden van het 

concrete geval, zal de uitkomst van deze rechtszaken (per platform) steeds wisselend 

zijn. Regulering van het platformwerk, waarmee tevens wordt ingespeeld op de 

toenemende digitalisering van de arbeid, lijkt dan ook onontkoombaar.  
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Bijlage 1 Chatgesprek UberEATS 

 

 

Chat Transcript  
 

 

Chat started on 03 Nov 2017, 01:21 PM (GMT+0) 
(01:2
1:01) 

*** Y.A.S. joined the chat *** 

(01:2
1:01) 

Y.A.S.: Goedemiddag, ik had een vraagje. Ik zou mij graag willen aanmelden voor 
UberEATS als fietskoerier. Ik vroeg me alleen wel af wat de betalingswijze is. 
Word ik betaald per uur of per afgeleverde bestelling? En hoeveel krijg ik dan? 
Alvast hartelijk dank, Y.A.S.. 

(01:2
1:22) 

*** Gertijn joined the chat *** 

(01:2
1:44) 

Gertijn: Dag Y.A.S. 

(01:2
3:30) 

Gertijn: Je krijgt per afgeleverde bestelling betaald alsmede een vergoeding voor 
de kilometers. 

(01:2
3:50) 

Y.A.S.: Dag Gertijn 

(01:2
4:18) 

Y.A.S.: Hoeveel ontvang ik dan per afgeleverde bestelling? En hoe hoog bedraagt 
deze vergoeding voor de kilometers? 

(01:2
8:06) 

Gertijn: Één momentje hoor. 

(01:2
8:22) 

Y.A.S.: Ja, geen probleem! 

(01:3
3:52) 

Gertijn: Agent uploaded: Screen+Shot+2017-11-03+at+2.32.57+PM.png 
URL: https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw/4
1198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png Type: image/png Size: 4189 
Thumb: https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw
/41198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png.thumb.jpg 

(01:3
4:08) 

Gertijn: Dit is de opbouw van je ontvangsten 

(01:3
4:28) 

Y.A.S.: De afbeelding is heel klein helaas en als ik erop inzoom, dan word het niet 
leesbaar 

(01:3
4:47) 

Gertijn: ah oke 

(01:3
4:48) 

Gertijn: moment. 

(01:3
4:49) 

Y.A.S.: Zou je de tekst kunnen kopieren en in het gesprek willen plakken 
alsjeblieft? 

(01:3
4:51) 

Y.A.S.: Dank! 

(01:3
5:38) 

Gertijn: More deliveries, higher earnings. €2.70 per pick up + €1 per drop off + 
€0.80 per km - 10% service fee 

(01:3
5:48) 

Gertijn: Paid weekly (Monday - Sunday) You’re not employed by Uber. You’re 
using the Uber app to get matched with deliveries. Earnings are not tax deducted 

(01:3
6:04) 

Gertijn: Dat is het overzicht. 

(01:3
7:48) 

Y.A.S.: Hartelijk dank. Is de volgende rekensom dan realistisch: 

(01:3
8:47) 

Y.A.S.: Gemiddeld 2 afgeleverde bestellingen per uur = 2,70 x 2 = 5,40. 

https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw/41198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png
https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw/41198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png
https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw/41198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png.thumb.jpg
https://v2uploads.zopim.io/4/P/T/4PT7n5swt5L9nuVy6y8mNd1ifNgNq8pw/41198d5b90026b4a49f4a4172edce28ed8bf0991.png.thumb.jpg
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(01:3
9:00) 

Y.A.S.: +2 euro voor pickup = 7,40 

(01:3
9:20) 

Y.A.S.: gemiddeld ongeveer 10km per uur = 8 euro 

(01:3
9:28) 

Y.A.S.: 7,40 + 8 euro = 15,40 

(01:3
9:38) 

Y.A.S.: -10%, dus 1,54 

(01:3
9:54) 

Y.A.S.: 15,40 - 1,54 = 13,86 per uur 

(01:4
0:02) 

Y.A.S.: Is dat een realistische rekensom? 

(01:4
0:21) 

Y.A.S.: Dus gemiddeld verdien ik dan ongeveer tussen 12 en 15 euro per uur? 

(01:4
1:46) 

Gertijn: Het zal per stad iets verschillen hoeveel bestellingen je daadwerkelijk 
krijgt. De afstand die je fietst zal ook per keer verschillen. Anders dan dat is dit 
inderdaad een realistische rekensom. Wanneer je 2 keer een bestelling hebt 
waarvoor je maar 1km hoef te fietsen, je inderdaad minder kms maakt, maar 
waarschijnlijk wel meer bestellingen in dat uur kunt doen. 

(01:4
2:24) 

Y.A.S.: Helder, hartelijk dank voor je duidelijke uitleg! 

(01:4
2:33) 

Gertijn: Je zult wel belasting af moeten dragen zodra je veel uren gaat werken, 
maar als bijbaantje zul je waarschijnlijk onder de grenzen blijven 

(01:4
2:36) 

Gertijn: https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?70307t= Wanneer je je hier 
aanmeld krijg je een uitnodiging voor een informatie sessie waarin het een en 
ander uitgelegd word. Mocht je beslissen het niet te doen zit je uiteraard nergens 
aan vast. Hier kun je bij de specialisten ook alle vragen stellen die je dan 
eventueel nog hebt. 

(01:4
4:01) 

Y.A.S.: Ik zal het zeker in overweging nemen. Vriendelijk bedankt voor de info 
Gertijn! Fijne dag verder. 

(01:44:
22) 

*** Chat Rating request has been sent. *** 

(01:4
4:28) 

Gertijn: Graag gedaan Y.A.S. 

(01:4
4:31) 

Gertijn: Van het zelfde! 

(01:48:
14) 

*** Y.A.S. has rated the chat Good *** 

(01:5
1:51) 

*** Y.A.S. left the chat *** 
 

NAME Y.A.S.  

EMAIL -  

PHONE -  

LOCATION Amsterdam, Netherlands 

URL 
https://bonjour.uber.com/?state=57a9888c-6efc-4754-a065-
a57bb5709f2c&wstate=mImUxZVZ7YV2OS5fLBGSHvO6GPGiU8PMM5F2DRt
gNqg%3D#_ 

DEPARTME
NT — 

SERVED BY Gertijn 

RATING Good 

COMMENT — 
 

 
 
 

https://www.uber.com/a/signup/drive/deliver/?70307t=
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