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VOORWOORD 

 

Platformarbeid. Enerzijds wordt het gezien als de volgende stap in onze toekomstige manier 

van werken, aangedreven door digitale en technologische ontwikkeling, en anderzijds wordt 

het gezien als een bedreiging voor het (klassieke) arbeidsrecht en de sociale bescherming die 

daarmee gepaard gaat. Zo wordt de toegankelijkheid en flexibiliteit van deze nieuwe manier 

van werken geroemd, maar kan mogelijk worden gesproken van ‘schijnzelfstandigheid’ en 

platformwerkers die zich in een juridisch niemandsland bevinden. Hoe het ook verder zij, dat 

platformarbeid de gemoederen bezig houdt in arbeidsrechtelijk Nederland, is een gegeven. 

Het grootste vraagstuk in literatuur en jurisprudentie omtrent platformarbeid is vooralsnog de 

kwalificatievraag van deze nieuwe groep werkenden. Mijns inziens is dat een logische en 

belangrijke vraag, maar ook één waar een (zeer) belangrijke component ontbreekt. Dit betreft 

het vraagstuk of platformwerkers (buiten de kwalificatievraag om) over collectieve middelen 

kunnen beschikken om zodoende hun (zwakke) arbeidsrechtelijke positie te verbeteren. 

Immers, collectieve middelen zijn bij uitstek de beste handvatten die werkenden collectief (en 

effectief) kunnen gebruiken om hun arbeidsrechtelijke positie te verbeteren. Dit gewichtige 

vraagstuk staat daarom centraal in deze scriptie die ik heb geschreven in het kader van de 

afronding van de master Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Het schrijven van deze masterscriptie was voor mij een traject waar ik erg veel van heb 

geleerd. Het waren lange dagen (en nachten), maar het is toch een mooie beproeving geweest 

van diverse aspecten die ik heb opgedaan tijdens mijn studie. Mijn fascinatie voor 

platformarbeid is lopende wijs ook steeds meer gegroeid. Zo zijn er verschillende 

bijeenkomsten en gesprekken geweest waar ik een bepaald perspectief leerde kennen ten 

aanzien van deze nieuwe manier van werken. Of het nu op een debatavond was omtrent 

platformarbeid bij advocatenkantoor Stibbe, een gesprek met een fietskoerier van Deliveroo 

bij de Rechtbank Amsterdam in het kader van de Deliveroo-rechtszaak, een 

discussiebijeenkomst met de FNV over platformarbeid of een gesprek met één van de 

oprichters van het digitale platform Temper, elk van deze gebeurtenissen zorgde voor een 

frisse kijk op het onderwerp en een groeiende mate van interesse.  

 

Ik wil graag allereerst mijn scriptiebegeleider Robert Hoekstra bedanken. Vooral door zijn 

fijne en leerzame begeleiding, constructieve bijeenkomsten, goede tips én doordachte vragen 

heb ik dit onderzoek tot een goed einde weten te brengen. Ook wil ik mevrouw Boonstra 

graag bedanken voor het fungeren als tweede lezer van deze scriptie. Tot slot wil ik nog mijn 

ouders, familie en vrienden bedanken voor alle steun die ik al deze jaren heb mogen 

ontvangen tijdens mijn studie. Met de afronding van mijn master Arbeidsrecht aan de Vrije 

Universiteit komt een einde aan een bepaalde fase van mijn leven waar ik met veel genoegen 

op terugkijk. Maar waar één deur sluit, opent een ander. Het begint nu pas echt.  

  

 

Rene van Egdom 

Haarlem, november 2018   
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en onderwerp 

 

Sinds een paar jaar is in Nederland sprake van een toenemende groei van onlineplatforms. 

Steeds meer mensen kiezen bijvoorbeeld een onlineplatform om eten te bestellen (Deliveroo), 

een taxirit in te schakelen (Uber) of een klusjesman in te huren voor werkzaamheden in het 

huis (Werkspot). Een platform bestaat dan ook eigenlijk uit niet meer dan een website, een 

hoeveelheid data, een algoritme en een product dan wel dienst. Tevens zijn altijd minimaal 

drie partijen bij het platform betrokken: het platform, de gebruiker en de werker.1 Het is lastig 

in te schatten wat de precieze omvang is van de platformeconomie in Nederland, doordat 

eenduidige cijfers over de huidige omvang van de platformeconomie niet bekend zijn en door 

de vele definities van platformwerk. Toch blijkt uit onderzoek van TNO dat bijna 1,4 miljoen 

mensen in Nederland geld hebben verdiend via een platform en dat bijna 2,2 miljoen mensen 

wel eens een keer via een platform naar werk hebben gezocht.2 

 

Bij onlineplatforms kan een onderscheid worden gemaakt in twee categorieën: die van een 

‘deeleconomie’ (sharing economy) en die van een ‘kluseconomie’ (gig economy). In het 

eerste geval gaat het om het delen (huren of lenen) van goederen (eventueel tegen betaling);3 

in het tweede geval gaat het om het verlenen van diensten aan elkaar.4 In het geval van deze 

tweede categorie zijn meer en meer onlineplatforms betrokken bij het leveren van diensten 

waarbij arbeid een belangrijke rol speelt. Dergelijke platforms noemt men ook wel 

werkplatforms. Juist deze werkplatforms zorgen voor hoofdbrekens in arbeidsrechtelijk 

Nederland. Veel werkplatforms suggereren namelijk dat er geen arbeidsovereenkomst is 

tussen de werker enerzijds en het platform of de opdrachtgever anderzijds, maar dat het om 

zelfstandigen zonder personeel (hierna te noemen: zzp’ers) gaat. De platformwerker heeft 

hierdoor niet de volledige arbeidsrechtelijke bescherming die werknemers wel hebben bij een 

arbeidsovereenkomst; de platformwerker is op zichzelf aangewezen. Of dit juridisch juist is, 

moet nog blijken. Buiten deze kwalificatievraag om zullen veel platformwerkers wel 

vergelijkbaar zijn met werknemers met een arbeidsovereenkomst. Ook platformwerkers 

bevinden zich in een zwakke positie ten opzichte van hun wederpartij, zijn in hoge mate 

afhankelijk van deze partij en een zekere mate van invloed wordt uitgeoefend op de manier 

waarop de platformwerker zijn werk dient te verrichten. Door deze gelijkenissen rijzen allerlei 

(praktische) vragen omtrent de wijze waarop platformwerkers en of platformwerkers 

überhaupt, net zoals traditionele werknemers, over collectieve middelen kunnen beschikken. 

Kunnen platformwerkers ook gebruikmaken van vakbonden, collectieve 

arbeidsovereenkomsten en het recht op collectieve actie? Zo ja, hoe zou zoiets in de praktijk 

                                                           
1 J.M. van Slooten, ‘Platformarbeid: nog een reden tot rethinking van het arbeidsrecht’, TvAO 2017, nr. 2, p. 51.  
2 Zie https://www.tno.nl/media/7841/2016-22_factsheet_netherlands_platform_economie.pdf (geraadpleegd op 

18 november 2018).  
3 K. Frenken, A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van publieke belangen in de 

deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017, p. 23. 
4 B. ter Weel e.a., De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, SEO economisch onderzoek (in 

opdracht van het ministerie van SZW) p. 8. 
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eruit zien? Een hackersaanval als vorm van staking op het digitale platform waardoor de ‘app’ 

van het platform niet meer te gebruiken is of bijvoorbeeld het bezetten van een restaurant dat 

samenwerkt met Deliveroo? Kunnen platformwerkers zich wel verenigen in een vakbond om 

zo collectief te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en hoe gaat dit praktisch in zijn 

werk? Wie is eigenlijk de onderhandelingspartner van de platformwerker (en de vakbond) bij 

eventuele collectieve onderhandelingen: het platform of de gebruiker van het platform en, tot 

slot, kan een platformwerker eigenlijk wel onder de werkingssfeer van een cao vallen? Uit 

deze voorgaande vragen blijkt dat diverse praktische vraagstukken bestaan omtrent de vraag 

of platformwerkers eventueel over collectieve middelen kunnen beschikken.  

 

Naast deze praktische vragen moet nog een ander belangrijk aspect worden meegewogen: het 

mededingingsrecht. Op grond van art. 6 Mededingingswet (hierna te noemen: Mw) en art. 101 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna te noemen: VWEU) is het voor 

‘ondernemingen’ verboden om onderlinge concurrerende afspraken te maken die de 

Nederlandse/Europese markt kunnen beïnvloeden. Dit wordt ook wel het ‘kartelverbod’ 

genoemd. Wat onder ‘onderneming’ dient te worden verstaan, wordt in art. 1f van de Mw 

beantwoord. Dit artikel verwijst naar hetzelfde begrip in art. 101 lid 1 VWEU. De rechtspraak 

van de Europese rechter is derhalve op dit punt leidend voor de uitleg en reikwijdte van het 

kartelverbod.5 Uit Europese rechtspraak is af te leiden dat het begrip ‘onderneming’ zeer ruim 

dient te worden uitgelegd: het gaat om elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, 

ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd en ongeacht of sprake is 

van een winstoogmerk.6 Wanneer een natuurlijk persoon als zelfstandig ondernemer actief op 

de markt is (de zzp’er dus) en tegen betaling zijn diensten verricht, dan valt deze persoon 

onder het kartelverbod. Zo zal de zzp’er dus het kartelverbod (met zijn beperkingen) in acht 

moeten nemen bij het maken van afspraken met andere ondernemingen. Aangezien diverse 

platforms de contractuele relatie met hun platformwerkers kwalificeren als zelfstandigen, zou 

dit voor platformwerkers kunnen betekenen dat deze groep werkenden in strijd met het 

kartelverbod zou handelen wanneer collectief wordt onderhandeld over arbeidsvoorwaarden. 

Toch is er nog mogelijk enige hoop voor de platformwerker wat betreft het 

mededingingsrecht. Op 4 december 2015 deed het Europese Hof van Justitie (hierna te 

noemen: HvJ EU) een uitspraak waar het ging over collectieve afspraken voor zelfstandige 

remplaçanten van orkestleden.7 Aan het HvJ EU werden prejudiciële vragen gesteld of dit niet 

in strijd zou zijn met het kartelverbod ex art. 101 VWEU. Het HvJ EU oordeelde dat de 

afspraak weliswaar onder art. 101 lid 1 VWEU valt, maar dat die toch kan worden 

uitgezonderd van het kartelverbod indien het gaat om ‘schijnzelfstandigen’, dat wil zeggen 

dienstverleners die zich in een vergelijkbare situatie als werknemers bevinden. De vraag of 

deze uitspraak als een mogelijke strohalm voor platformwerkers kan dienen of dat mogelijk 

                                                           
5 Position Paper A. Gerbrandy & P. Kreijger over “Mededingingsrecht in relatie tot samenwerking tussen zzp-

ers” ten behoeve van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken (Universiteit Utrecht, januari 2016), p. 

12.  
6 HvJ EU 23 april 1991, zaak 41/90, Jur. 1991 p. I-1979 (Höfner); Position Paper A. Gerbrandy & P. Kreijger 

over “Mededingingsrecht in relatie tot samenwerking tussen zzp-ers” ten behoeve van de Vaste 

Kamercommissie voor Economische zaken (Universiteit Utrecht, januari 2016), p. 18. 
7 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem).  
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andere oplossingen te bedenken zijn om deze groep werkenden te helpen, zal later in deze 

scriptie worden besproken.  

 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

 

Gezien de kwetsbare arbeidsrechtelijke positie van platformwerkers in een veranderende 

arbeidsmarkt zal in deze scriptie onderzoek worden gedaan naar de collectieve 

mogelijkheden8 van platformwerkers en hoe deze zich verhouden tot in de praktijk en tot het 

mededingingsrecht. De kwalificatievraag bij platformwerkers zal niet centraal staan in dit 

stuk, maar wel deels aan bod komen wegens de significantie ervan.  

 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

In hoeverre kunnen platformwerkers gebruikmaken van het recht om collectief te 

onderhandelen en/of te staken waar werknemers over beschikken en wat kan de Nederlandse 

wetgever hieromtrent leren van buitenlandse oplossingen?  

 

1.3 Methodologische verantwoording 

 

In dit onderzoek zullen verschillende onderzoeksmethodes worden gehanteerd. In de 

zoektocht naar wat de collectieve mogelijkheden voor platformwerkers zijn en hoe deze zich 

verhouden tot de praktijk en het mededingingsrecht, zal allereerst een klassiek-juridische 

onderzoeksmethode worden gehanteerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van nationale en 

internationale literatuur, jurisprudentie, parlementaire documenten, boeken, websites, 

tijdschriftartikelen en dergelijke. Hiermee wordt in kaart gebracht wat platformwerk precies 

is, hoe dit juridisch dient te worden gekwalificeerd, hoe dit zich vertaalt naar de praktijk en 

hoe het mededingingsrecht hier tegen in verhouding staat. Tevens zal gebruik worden 

gemaakt van de rechtsvergelijkende onderzoeksmethode. Reden hiervoor is dat landen in de 

Europese Unie al actief bezig zijn met deze platformwerkproblematiek. Daarom is gekozen 

voor een rechtsvergelijking met Duitsland, omdat het Duitse recht van grote invloed is 

geweest op de vorming van ons Nederlandse arbeidsrecht en het een soortgelijk rechtstelsel 

als dat van ons kent. Ook is de Duitse overheid momenteel actief bezig met de 

platformwerkproblematiek. Een interessant gegeven is dat het Duitse arbeidsrecht een 

‘tussenpositie’ (met bijbehorende arbeidsrechtelijke bescherming) kent. Het zou mogelijk een 

optie voor de Nederlandse wetgever kunnen zijn om een dergelijke ‘tussenpositie’ voor de 

platformwerker te creëren in ons arbeidsrecht, zodat de platformwerker arbeidsrechtelijk beter 

wordt beschermd.  

 

 

 

 

                                                           
8 Onder collectieve mogelijkheden wordt verstaan het recht om zich collectief te verenigen om zo collectief te 

kunnen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en het recht om collectief actie te voeren. 
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1.4 Leeswijzer  

 

Deze scriptie omvat in totaal zes hoofdstukken. Allereerst zal in het tweede hoofdstuk nader 

onderzoek worden gedaan naar platformwerk: wat houdt platformwerk precies in, hoe is deze 

manier van werken ontstaan en welke vormen van platformwerk zijn er allemaal. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk drie aandacht besteed aan het arbeidsrecht en hoe dit eventueel van 

toepassing zal zijn bij platformwerk. Eerst zal een theoretisch kader omtrent het arbeidsrecht 

worden geschetst welke dan zal worden toegepast op drie categorieën van werkplatforms in 

Nederland (Werkspot, Helpling en Deliveroo). Ook zullen de gevolgen die platformwerkers 

ervaren als gevolg van een onduidelijke juridische kader in kaart worden gebracht. In het 

vierde hoofdstuk zal uitgebreid worden ingegaan op de verhouding tussen het 

mededingingsrecht en de collectieve middelen en hoe dit rechtsgebied mogelijk een blokkade 

kan opwerpen voor platformwerkers die over collectieve middelen willen beschikken. 

Wanneer het juridisch kader en het mededingingsrecht als mogelijk obstakel in kaart zijn 

gebracht, zal in hoofdstuk vijf worden onderzocht hoe collectieve middelen zich verhouden 

tot de praktijk en zullen diverse praktische obstakels worden besproken waar platformwerkers 

mee te maken kunnen krijgen bij uitoefening van collectieve middelen. Vervolgens zal in 

hoofdstuk zes onderzoek worden gedaan naar mogelijke oplossingen voor de 

platformwerkproblematiek. Hierbij wordt gekeken naar oplossingen op basis van een 

toekomstig wetsvoorstel van de Nederlandse overheid, op basis van het huidige Nederlandse 

recht en (via een rechtsvergelijking) naar oplossingen op basis van het Duitse arbeidsrecht. 

Tot slot wordt de scriptie in hoofdstuk zeven geëindigd met een conclusie waar antwoord 

wordt gegeven op de onderzoeksvraag en enkele aanbevelingen worden gedaan om via 

collectief rechtelijke weg de arbeidsrechtelijke positie van platformwerkers in Nederland te 

verbeteren.  
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HOOFDSTUK 2: DE PLATFORMGEMEENSCHAP 

 

2.1 Inleiding  

 

Dit tweede hoofdstuk zal ingaan op de platformgemeenschap. In paragraaf 2.2 wordt 

allereerst onderzocht hoe onlineplatforms zijn ontstaan en steeds meer deel zijn gaan 

uitmaken van onze samenleving. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 onderzoek gedaan naar de 

verschillende soorten en kenmerken van onlineplatforms alsmede het soort platformwerk dat 

men hiermee kan verrichten. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt in twee soorten van 

platformwerk. Hierna wordt in paragraaf 2.4 de populariteit van deze nieuwe vorm van 

werken onderzocht en komt in paragraaf 2.5 het nationale en Europese perspectief ten aanzien 

van platformwerk aan bod. Tot slot wordt het hoofdstuk in paragraaf 2.6 afgesloten met een 

conclusie. Uiteindelijk zal blijken dat platformwerk voor een technologische innovatie van de 

Nederlandse arbeidsmarkt zorgt, maar dat dit zeker ook zijn schaduwkanten kent.  

 

2.2 Oorsprong en opkomst van het onlineplatform 

 

Door de ontwikkeling van het internet en het world wide web eind jaren negentig ontstond 

een nieuwe ruimte voor informatie, communicatie en transacties die de basis legden voor een 

online-infrastructuur. Hoe het internet aanvankelijk niets meer was dan een simpele 

voorziening van relatief statische HTML-pagina’s met slechts enkele toepassingen voor het 

distribueren van informatie, was rond de eeuwwisseling sprake van een explosieve groei van 

de hoeveelheid applicaties voor informatie- en communicatiediensten. Gebruikers konden 

hierdoor zelf inhoud genereren en verspreiden door middel van onder andere sociale 

netwerkdiensten, wiki’s en blogs. Hierdoor ontstond een netwerkinfrastructuur die er weer 

voor zorgde dat een nieuw platformecosysteem kon ontstaan waarmee de hiërarchische 

institutionele structuren van de samenleving alsmede de traditionele vormen van regulatie en 

controle konden worden omzeild.9  

 

Vervolgens ontstonden onlineplatforms waarmee gebruikers voorheen onbenutte 

consumptiegoederen als huizen, auto’s en huishoudelijke zaken konden delen, al dan niet 

tegen betaling. Hierna werden steeds vaker ook diensten online gevraagd of aangeboden. Via 

onlineplatforms worden momenteel onafhankelijke opdrachtnemers verbonden met klussen, 

diensten en banen waardoor werk op afroep kan worden aangeboden, vaak tegen betaling.10 

Zo stellen sommige critici dat een onlineplatform eigenlijk niets anders doet dan een grote 

groep vragers koppelen aan een grote groep aanbieders met behulp van data, algoritmes en 

reviews.11  

 

                                                           
9 J. van Dijck, T. Poell en M. de Waal, De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online 

wereld, Den Haag: WRR 2016, p. 17.  
10 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3 
11 M. Kenney & J. Zysman,’The Rise of the Platform Economy.’Issues in Science and Technology 32, no. 3 

(Spring 2016). 
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Een onlineplatform is daarom eigenlijk het beste te definiëren als een: “technologische, 

economische en sociaal-culturele infrastructuur voor het faciliteren en organiseren van 

online sociaal en economisch verkeer tussen gebruikers en aanbieders, met (gebruikers)data 

als brandstof”.12 Hierbij wordt opgemerkt dat de opkomst van deze onlineplatforms onderdeel 

is van een bredere ontwikkeling waarin digitale platforms bijna alle domeinen van de 

samenleving raken, inclusief wetenschap, zorg, muziek, televisie, onderwijs, journalistiek, 

financiering, etc.13 Zo kan de opkomst van deze onlineplatforms ook als een vorm van 

robotisering worden beschouwd.14 Menselijke beslissingen die eerst de basis vormden voor de 

koppeling tussen vraag en aanbod worden namelijk steeds meer uitgevoerd door algoritmes. 

Daardoor wordt een steeds groter deel van het maatschappelijk verkeer via een 

geautomatiseerde manier voortgebracht en bepalen algoritmes steeds vaker welke personen 

met elkaar in contact treden en welke informatie daarbij wordt getoond of achtergehouden.15  

 

Tot slot heeft de opkomst van onlineplatforms ook te maken met het feit dat online- en sociaal 

dataverkeer zich bleef uitbreiden in diverse richtingen en gebieden, omdat grote spelers als 

Google, Amazon, Facebook en Apple grote connectieve platforms gingen exploiteren.16 Dit 

heeft tot gevolg dat verschillende platforms met elkaar in verbinding staan. Met de gegevens 

van het ene platform kan weer worden ingelogd op een ander platform. De gegenereerde data 

van een gebruiker op het ene platform wordt gebruikt voor een betere optimalisatie van de 

advertenties voor dezelfde gebruiker op een ander platform. Hierdoor ontstaat een 

‘platformecosysteem’ voor het organiseren van verbindingen tussen gebruikers en platforms. 

Zo vindt een zekere ‘platformisering’ van de samenleving plaats. Dit houdt in dat het 

platformecosysteem zorgt voor een steeds grotere invloed op de manier waarop het sociale en 

economische verkeer in de samenleving wordt geregeld.17 Deze ‘platformisering’ zal ervoor 

zorgen dat de aard van veel werk in de toekomst zal veranderen en zal mogelijk leiden tot een 

toename van zzp’ers, wat ten koste zal gaan van mensen met een vast arbeidscontract.18 Uit 

recent onderzoek blijkt dan ook dat het aantal zzp’ers in Nederland de afgelopen tien jaar met 

maar liefst 50% is toegenomen.19  

 

 

 

                                                           
12 J. van Dijck, T. Poell en M. de Waal, De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online 

wereld, Den Haag: WRR 2016, p. 11. 
13 M. Derksen, ’De opkomst van de platformeconomie’, koneksamondo.nl 30 november 2013.  
14 R. van Est & L. Kool (red.). Werken aan de robotsamenleving: visies en 

inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid, Den Haag, Rathenau Instituut 2015,  

p. 30.  
15 K. Frenken, A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van publieke belangen in de 

deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017, p. 30.  
16 J. van Dijck, T. Poell en M. de Waal, De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online 

wereld, Den Haag: WRR 2016, p. 21. 
17 J. van Dijck, T. Poell en M. de Waal, De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online 

wereld, Den Haag: WRR 2016, p. 11. 
18 M. Kenney & J. Zysman,’The Rise of the Platform Economy.’Issues in Science and Technology 32, no. 3 

(Spring 2016); K. Frenken, A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van publieke 

belangen in de deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017, p. 31.  
19 IBO Zelfstandige zonder personeel 2015, p.1.  
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2.3 Verschillende soorten en kenmerken van onlineplatforms en platformwerk 

 

Verschillende soorten en kenmerken van onlineplatforms zijn denkbaar. Zoals ook is 

beschreven in hoofdstuk één moet wel een onderscheid worden gemaakt in het type 

onlineplatform. Onlineplatforms kunnen voornamelijk in de categorie van de deeleconomie 

(sharing economy) of de categorie van de kluseconomie (gig economy) vallen. 

Onlineplatforms in de kluseconomie worden ook wel werkplatforms genoemd. De eerste 

categorie betreft het delen van goederen en de tweede betreft het verrichten van diensten.20 

Juist de kluseconomie is interessant op het gebied van het arbeidsrecht, omdat hier de eigen 

arbeid wordt ingezet om de klus te verrichten, terwijl het bij de deeleconomie juist gaat om 

het verhuren van eigen spullen.21 Hoe de kluseconomie zich vertaalt naar het Nederlandse 

arbeidsrecht wordt in het volgende hoofdstuk verder besproken. 

 

In Nederland zijn al meer dan honderdvijftig initiatieven in de deel- en kluseconomie.22 

Enkele voorbeelden van de deeleconomie zijn Airbnb (toeristische verhuur van huis of 

kamer), BlaBlaCar (verhuur van een lege autostoel), SnappCar (verhuur van de eigen auto), 

Peerby (voor allerlei spullen), Camptoo of Goboony (voor campers) en MotoShare (voor 

motoren). Wat betreft de kluseconomie kan worden gedacht aan maaltijden laten bezorgen via 

Thuisafgehaald, Deliveroo en UberEATS, het afnemen of aanbieden van een taxirit via Uber, 

rondleidingen via Withlocals, advies via Pawshake, schoonmaakdiensten via Helpling, klusjes 

via Croqqer of klusjes door professionals via Werkspot.nl en zorgdiensten via WeHelpen en 

ZorgVoorElkaar.23 In beide gevallen (deel- en kluseconomie) kan dus sprake zijn van 

platforms waar consumenten elkaar laten profiteren van goederen of diensten, al dan niet 

tegen kostenvergoeding of betaling.24 Buiten consumenten om kan ook sprake zijn van een 

commerciëlere wijze van het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Een bekend onlineplatform 

is bijvoorbeeld het eerder genoemde Airbnb waar, naast particulieren, ook professionele 

verhuurders verblijfsruimte ter beschikking stellen. Deze vercommercialisering wordt ook 

gezien in de kluseconomie. Bij de kluseconomie kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

diensten die enerzijds als ‘crowdwork’ worden gezien en anderzijds vallen onder de noemer 

‘work-on-demand via app’.25 

 

Bij crowdwork gaat het om onlineplatforms waar het werk zowel digitaal wordt aangeboden 

alsmede digitaal wordt verricht. Deze digitale werkzaamheden kunnen verschillen van 

microtaken zoals het labelen (‘taggen’) van foto’s of afbeeldingen tot grotere taken, zoals het 

                                                           
20 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3 
21 Position paper K. Frenken over "Werk in de platform economie" voor het rondetafelgesprek georganiseerd 

door de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 1. 
22 Zie http://www.deeleconomieinnederland.nl/. Op deze website wordt overigens een vrij ruime definitie van 

dFeeleconomie gehanteerd. 
23 ShareNL, Innoveren in de deeleconomie (in opdracht van het ministerie van Economische Zaken), Den Haag 

2015, p. 14. 
24 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 1.  
25 V. De Stefano, ‘The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour 

Protection in the ‘Gig-Economy’’, ILO Conditions of Work and Employment Series no. 71, Geneva: 2015, p. 1. 
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ontwerpen van een logo of een campagne (CrowdFlower).26 Een bekend voorbeeld van een 

onlineplatform voor het verrichten van microtaken is het Amazon Mechanical Turk (hierna te 

noemen: AMT). Dit is een internetplatform van Amazon waar mensen voor een kleine 

betaling een taak verrichten die niet door een computer kan worden verricht, omdat menselijk 

oordeelsvermogen is vereist. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het checken van 

adresgegevens van restaurants, het classificeren van objecten op satellietfoto’s en het labelen 

van foto’s zodat ze makkelijker doorzoekbaar zijn.27 Deze kleine en simpele administratieve 

opdrachten worden door AMT zelf gekwalificeerd als ‘Human Intelligence Tasks’ (hierna te 

noemen: HITs) en deze beslaan soms niet meer dan een duur van enkele minuten. Deze HITs 

zijn eigenlijk niet meer dan een opsplitsing van projecten of structurele activiteiten en het 

opknippen van deze taken zorgt ervoor, dat wat mogelijk een fulltime dienstverband had 

kunnen zijn, nu wordt uitgevoerd door verschillende handen van een online anonieme en 

vluchtige menigte.28 

 

Een vergelijkbaar concept met AMT is het Duitse Clickworker. Via dit onlineplatform kunnen 

platformwerkers ook microtaken uitvoeren zoals het zoeken van informatie op websites, 

diverse enquêtes invullen of het schrijven van teksten. De ‘clickworkers’ bepalen zelf 

wanneer zij willen werken door simpelweg in te loggen op de app en kunnen, nadat zij een 

paar simpele testen hebben gehaald, klussen kiezen en verrichten in ruil voor een kleine 

vergoeding.29 Bij beide platforms gaat het dus in beginsel om digitale ‘stukarbeid’ die niet aan 

plaats en tijd gebonden is.30 Deze microwerkzaamheden zijn van korte duur en de bedragen 

voor deze microwerkzaamheden liggen per taak meestal tussen € 0,05 en € 5,00.31 Tevens 

kwalificeren beide onlineplatforms hun ‘turkers’ en ‘clickworkers’ als zelfstandigen (en dus 

niet als werknemers) die geen rechten hebben op arbeidsrechtelijke bescherming en 

regelingen zoals vakantiegeld, loon tijdens ziekte en bescherming tegen schade tijdens 

bedrijfsongevallen.32 Vooralsnog is niet iedereen enthousiast over de opkomst van dit vorm 

van werk. Men spreekt van een toekomstige ‘Mechanical Turk-economie’ waarin mensen 

voor een grijpstuiver op lukrake tijden geestdodende microtaken uitvoeren die overgebleven 

zijn nadat arbeid voor het merendeel is geautomatiseerd.33  

 

 

                                                           
26 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 1. 
27 A. Aloisi, ‘Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Issues Arising from a Set of “On-

demand/Gig Economy” Platforms’, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 37, No. 3, 2016, p. 13. 
28 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3. 
29 Zie http://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.html (geraadpleegd op 1 november 2018).   
30 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3. 
31 Zie http://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.html (geraadpleegd op 1 november 2018).  
32 AMT Participation Agmt, 2. En  3. (https://www.mturk.com/mturk/conditionsofuse) en Clickworker General 

Terms and Conditions 4.4 

(https://workplace.clickworker.com/en/agreements/5908?_ga=2.236445955.34844445.1529320731-

284420065.1529320731). 
33 R.B. Reich, ‘The Share-the-Scraps Economy’ 2 februari 2015, http://robertreich.org/post/109894095095. 

https://www.mturk.com/mturk/conditionsofuse
https://workplace.clickworker.com/en/agreements/5908?_ga=2.236445955.34844445.1529320731-284420065.1529320731
https://workplace.clickworker.com/en/agreements/5908?_ga=2.236445955.34844445.1529320731-284420065.1529320731
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De andere overgebleven categorie bij de kluseconomie is work-on-demand via app. Waar 

crowdwork digitaal wordt aangeboden en wordt uitgevoerd alsmede kleine taken omvat, gaat 

het er bij work-on demand via app juist om dat het werk lokaal (en dus niet digitaal) wordt 

uitgevoerd. Bij deze vorm van de kluseconomie is dus alleen de allocatie van vraag en aanbod 

gedigitaliseerd en niet het werk zelf.34 Voorbeelden zijn de eerdergenoemde platforms zoals 

Deliveroo (maaltijdbezorging), Helpling (schoonmaakwerk), Werkspot (vakmensen) en Uber 

(taxivervoer). Deze vorm van de kluseconomie zal centraal staan in de verdere hoofdstukken 

van deze scriptie. Reden hiervoor is dat het toekennen van collectieve middelen aan 

crowdworkers een nog lastigere exercitie zal zijn dan bij de groep work-on-demand via app. 

Dit komt doordat crowdworkers wereldwijd verspreid zijn over het internet, over een grote 

mate van anonimiteit beschikken en zich snel bewegen van opdracht naar opdracht. Ze 

werken zelfstandig en geïsoleerd op de digitale arbeidsmarkt. Het is voor deze groep 

platformwerkers moeilijk om een gemeenschap op te bouwen waarmee zij zichzelf kan 

identificeren, associëren en collectief kan organiseren. Kortom, deze groep platformwerkers is 

moeilijk te vinden, te bereiken en te mobiliseren.35  

Desalniettemin is het vermeldenswaardig dat wel pogingen worden gedaan om deze groep 

van platformwerkers te organiseren. Zo is in 2010 ‘Turkopticon’ opgericht. Dit is een website 

waarop crowdworkers een programma kunnen downloaden waarmee zij opdrachtgevers op de 

AMT-website een rating kunnen geven en ratings kunnen bekijken die door andere 

crowdworkers zijn gegeven. Hiermee kunnen crowdworkers elkaar waarschuwen voor slechte 

opdrachtgevers.36 Dit is een interessante manier om het concept van het ratingsysteem ten 

voordele van de crowdworkers te gebruiken. Hoe het ook zij, het zal ingewikkeld zijn om 

crowdworkers te helpen met collectieve middelen. Kunnen zij bijvoorbeeld 

grensoverschrijdend collectieve actie voeren (lees: staken) of kunnen vakbonden een 

grensoverschrijdende (lees: internationale) collectieve arbeidsovereenkomst (hierna te 

noemen: cao) afsluiten die in verschillende landen met verschillende rechtstelsels kan worden 

toegepast en geïmplementeerd? Hierbij wordt opgemerkt dat vakbonden wel een International 

Framework Agreement37 (hierna te noemen: IFA) kunnen afsluiten, maar deze is vaak 

algemeen geformuleerd, kent niet concreet rechten toe aan werknemers en betreft een 

vrijwillige overeenkomst.38 Het gaat deze scriptie te buiten om verder in te gaan op deze 

voorgenoemde vragen. Wel kan worden gesteld dat de positie van de crowdworker nog 

zwakker is dan die van de platformwerkers die werkzaam zijn via work-on-demand via app. 

Collectieve middelen zijn, zo lijkt het, vooralsnog buiten hun handbereik. 

 

 

 

                                                           
34 V. De Stefano, ‘The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour 

Protection in the ‘Gig-Economy’’, ILO Conditions of Work and Employment Series no. 71, Geneva: 2015, p. 4. 
35 H. Johnston & C. Land-Kaslauska,’Organizing on-demand: Representation, voice and collective bargaining in 

the gig economy’, ILO Conditions of Work and Employment series no. 94, p. 4.  
36 C. Degryse, Digitalisation of the economy and its impact on labour markets, ETUI Working Paper 2016-02, p. 

37.  
37 Een International Framework Agreement is een overeenkomst tussen een multinational en de vakbeweging die 

betrekking heeft op de rechten van werknemers. De overeenkomst geldt wereldwijd en vakbonden uit de hele 

wereld die binnen het bedrijf werkzaam zijn kunnen het gebruiken.  
38 Pennings & Peters 2016, p. 266.  
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2.4 Populariteit van platformwerk 

 

Onlineplatforms alsmede platformwerk zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit de 

Nederlandse samenleving. De groei is enorm en er verschijnen steeds meer verschillende 

onlineplatforms. Uit een rapport van Kaleidos blijkt dat in 2016 maar liefst drieëntwintig 

procent van de Nederlanders werkzaam was in de platformeconomie, terwijl dat in 2013 nog 

maar zes procent was.39 Deze populariteit en groei hebben verschillende oorzaken. 

 

Zo zorgt het gebruik van IT ervoor dat vraag en aanbod van werk op extreem hoge snelheid 

op elkaar wordt afgestemd. Hierdoor is het mogelijk om de transactiekosten te minimaliseren 

en heeft het platform toegang tot een grote hoeveelheid mensen die het kan inzetten voor een 

specifieke klus op een exact moment.40 Het platform hoeft enkel te investeren in het 

ontwikkelen van software en actief marketing te voeren ten behoeve van het platform.41 Een 

bijkomende uitdaging voor het platform is om mensen te overtuigen gebruik te maken van het 

platform. Vertrouwen moet worden opgebouwd, het zogenaamde ‘Digital Trust’. Dit wordt 

hoofdzakelijk bereikt met de reviewsystemen waar mensen een beoordeling, waardering of 

rating achter kunnen laten.42 Ook de opkomst van de smartphone met apps heeft hieraan 

bijgedragen, aangezien deze de vraag naar deze diensten vergroot doordat eenvoudig en snel 

een taxi of maaltijd kan worden besteld. Het aanbod wordt ook vergroot, omdat werkers via 

de app eenvoudig hun beschikbaarheid kunnen opgeven.43 

 

Tevens bieden onlineplatforms nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van (kennis)werkers 

vast te stellen. Zo zijn niet de traditionele werkervaring, referenties en het cv van belang, 

maar juist de geleverde prestaties. Hiermee worden kansen geboden aan diverse groepen op 

de arbeidsmarkt om makkelijker werkervaring op te kunnen doen (en inkomsten te 

verkrijgen); denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen en andere minderheden.44 Zo heeft F. 

Sijmons, oprichter van schoonmaakplatform Helpling, tijdens een rondetafelgesprek in de 

Tweede Kamer over robotisering de positieve kant van zijn platform benadrukt en gesteld dat 

Helpling mensen aan werk helpt alsmede als springplank dient voor een voltijdsbaan.45 

Vooralsnog zijn nog geen cijfers bekend die deze stelling onderbouwen. Een andere 

belangrijke oorzaak is dat platformwerk zich goed leent voor enige bijverdiensten. Het kan 

voor zelfstandigen bijvoorbeeld dienen als extra bron van werk en opdrachtgevers.46 Dit heeft 

                                                           
39 Nederlanders & de Wereld, Kaleidos Research 2016, p. 5, http://kaleidosresearch.nl/publication/25681/. 
40 V. De Stefano, ‘The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour 

Protection in the ‘Gig-Economy’’, ILO Conditions of Work and Employment Series no. 71, Geneva: 2015, p. 6.  
41 K Frenken, A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van publieke belangen in de 

deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017, p. 28.  
42 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 2.  
43 B. ter Weel e.a., De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, SEO economisch onderzoek (in 

opdracht van het ministerie van SZW) p.ii.   
44 R. Went, M. Kremer & A. Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede 

machinetijdperk (WRR Verkenningen, deel 31), Amsterdam: Amsterdam University Press 2015, p. 61. 
45 Position Paper van Michelle van Os (Directeur Helpling Nederland) voor het rondetafelgesprek over ‘Werk in 

de platformeconomie’ van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal op 16 november 2017, p. 1.  
46 Eurofound, New forms of employment, Luxemburg: Eurofound 2015, p. 116. 
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te maken met de flexibiliteit van platformwerk. Platformwerkers kunnen werken wanneer zij 

zelf willen aan de hand van overzichtelijke klussen.47 Platformwerk wordt voornamelijk 

gepromoot als een vorm van bijverdienste en de gig-economie in zijn algemeenheid als 

alternatief voor de ‘traditionele werkgelegenheid’. Men denkt zelfs dat de, vooralsnog 

kleinschalige, gig-economie de potentie heeft om uit te groeien tot de nieuwe 

standaardarbeidsorganisatie voor de gehele samenleving.48  

 

Tot slot is de schaalbaarheid van onlineplatforms nog een reden voor de populariteit ervan. 

Platformwerk wordt namelijk op globale schaal in- en uitgevoerd. Uber gebruikt bijvoorbeeld 

een app die wereldwijd te gebruiken is, waarbij de wijze waarop een Uber-chauffeur zijn 

werkzaamheden verricht in Londen, Californië of de Nederlandse Randstad grotendeels 

hetzelfde is. Vooral bij het eerder besproken crowdwork kan worden gesproken van een 

arbeidsmarkt zonder grenzen.49 Zo heeft Clickworker in 2018 meer dan 1 miljoen leden in 

155 verschillende landen.50 De standaardtarieven voor deze microwerkzaamheden kunnen, 

naar Westers begrip, vrij laag zijn, maar toch aantrekkelijk zijn voor platformwerkers in 

ontwikkelingslanden. Platformwerk is dus wereldwijd en zeer toegankelijk.  

  

2.5 Nationaal en Europees perspectief omtrent platformwerk  

 

2.5.1 Nationaal perspectief 

 

Gezien de digitalisering in het algemeen en de platformeconomie in het bijzonder staan 

overheden voor een serie uitdagingen ten aanzien van diverse onderwerpen, zoals sociale 

rechten en veiligheid, privacy, belasting en monopoliemacht.51 Platformwerk is onderdeel van 

deze snelle ontwikkelingen op het gebied van de platformeconomie. Deze ontwikkelingen zijn 

op nationaal niveau niet onopgemerkt gebleven. Zo zijn bijvoorbeeld Kamervragen gesteld 

door de heer Van Kent (SP) omtrent het nieuws dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers 

in loondienst ging vervangen door (schijn)zelfstandigen52 en is op 16 november 2017 een 

rondetafelgesprek georganiseerd over werken in de platformeconomie door de vaste 

commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Ook is op 22 juni 

2018 een onderzoeksrapport van onderzoeksbureau SEO uitgekomen, getiteld: ‘De opkomst 

en groei van de kluseconomie in Nederland’.53 In dit onderzoek, in opdracht van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), wordt de omvang en groei van de 

kluseconomie in Nederland geïnventariseerd en komen arbeidsrechtelijke, 

                                                           
47 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 6. 
48 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3. 
49 M.S. Houwerzijl, ‘Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: een verkenning’, TRA 2017/14, 

p. 3. 
50 Zie https://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.html (geraadpleegd op 1 november 2018).  
51 K Frenken, A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van publieke belangen in de 

deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017, p. 22.  
52 Aanhangsel van de handelingen II 2017/2018, 298. 
53 B. ter Weel e.a., De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, SEO economisch onderzoek (in 

opdracht van het ministerie van SZW). 



Pagina | 19  
 

sociaalzekerheidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke vraagstukken aan de orde. Kortom, op 

nationaal niveau wordt de deel- en kluseconomie actief gemonitord.  

 

De Nederlandse overheid erkent dat de deel- en kluseconomie veel economische kansen biedt. 

Consumenten kunnen bijvoorbeeld profiteren van een uitgebreider, laagdrempeliger, 

transparanter, gevarieerder en deels goedkoper aanbod van goederen en diensten. 

Tegelijkertijd kunnen particulieren als aanbieder via onlineplatforms op een flexibele en 

laagdrempelige manier inkomsten bijverdienen, wat tevens een opstap kan zijn naar echt 

ondernemerschap.54 De Nederlandse overheid wil innovaties en ondernemerschap niet in de 

kiem smoren, maar juist stimuleren. Daarom wil zij in beginsel ruimte geven aan de 

deeleconomie en terughoudend te werk gaan omtrent beperkende regulering.55 Ten aanzien 

van de kluseconomie ligt dit anders. Dit heeft te maken met de onzekere juridische status van 

de platforms. Cruciaal is de vraag of arbeid wordt verricht vanuit een positie als werknemer of 

als zzp’er, dus of het platform optreedt als werkgever of als enkel bemiddelaar van vraag en 

aanbod. Dit heeft namelijk gevolgen voor de sociale rechten van de platformwerkers en de 

verplichtingen van het klusplatform jegens deze groep. Het kabinetsbeleid is er ook op gericht 

om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar kan geen oordeel geven over de status van (het 

werken bij) platforms, omdat deze beoordeling en duiding van de feitelijke individuele 

omstandigheden van de arbeidsrelatie uiteindelijk aan de rechter is.56 Toch heeft het kabinet al 

maatregelen aangekondigd die de bovenstaande onduidelijkheid deels proberen op te lossen. 

In het huidige regeerakkoord is namelijk gekozen voor een nog in te treden systematiek, 

waarbij het uurtarief bepaalt of sprake is van een werknemersstatus in combinatie met een 

duur van de overeenkomst langer dan drie maanden.57 Dit gekozen systeem uit het 

regeerakkoord zal uitgebreider worden besproken in hoofdstuk zes als eventuele oplossing 

voor de momenteel zwakke arbeidsrechtelijke positie van de platformwerker.  

 

2.5.2 Europees perspectief 

 

Uit onderzoek van PWC blijkt dat in 2015 naar schatting bijna € 4 miljard aan inkomsten is 

gegenereerd door de platformeconomie in Europa en dat een waarde van € 28 miljard aan 

transacties is gefaciliteerd (deel- en kluseconomie tezamen).58 Tevens blijkt uit een 

opiniepeiling van Eurobarometer dat 52% van de EU-burgers bekend is met de diensten die in 

de platformeconomie (deel- en kluseconomie tezamen) worden aangeboden en dat ten minste 

17% hier tenminste gebruik van heeft gemaakt.59 Het wekt geen verbazing op dat ook de 

Europese Commissie actief stilstaat bij de ontwikkelingen in de deel- en kluseconomie. Zo 

                                                           
54 Kamerstukken II 2017/2018, 33009, 47, p. 2 (Kamerbrief).   
55 Kamerstukken II 2017/2018, 33009, 47, p. 2 (Kamerbrief).   
56 Kamerstukken II 2017/2018, 33009, 47, p. 6 (Kamerbrief).   
57 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017) Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’, p. 25, 

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-

toekomst.  
58 PWC, Assessing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Europe, 

PricewaterhouseCoopers 2016, London, p. 7. 
59 Europese Commissie (2016), Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/su

rveyKy/2112.  
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heeft de Europese Commissie in haar ‘Europese agenda voor de deeleconomie’ de positie van 

platformwerkers expliciet behandeld.60 De Europese Commissie benoemt diverse voordelen: 

zo zorgt de opkomst van de kluseconomie voor nieuwe baangelegenheid, flexibiliteit en 

aanvullende inkomsten bovenop de traditionele arbeidsverhoudingen. Dit leidt echter ook tot 

een vervaging van grenzen tussen werk en privé. Platformwerk is namelijk niet zo regelmatig 

en stabiel als andere traditionele vormen van arbeid, waardoor platformwerkers onzeker zijn 

over het recht dat op hen van toepassing is en over welk niveau van sociale zekerheid zij 

beschikken.61 

 

Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat de Europese Commissie, in het kader van de 

Europese pijler van sociale rechten, een openbare raadpleging heeft gehouden. Deze 

raadpleging ging over de wijze waarop het beste kan worden omgegaan met deze nieuwe 

vorm van arbeidsparticipatie, maar waarbij wel eerlijke werkomstandigheden worden 

gegarandeerd met een passende en duurzame sociale zekerheid.62 Tevens heeft de Europese 

Commissie de lidstaten opgedragen om hun nationale vereisten inzake een arbeidsverhouding 

te evalueren om te bezien of deze wel toereikend zijn: “rekening houdend met de 

verschillende behoeften van werknemers en zelfstandigen in de digitale wereld, alsmede met 

de innovatieve aard van bedrijfsmodellen van de deeleconomie.”63 Daarnaast dienen lidstaten  

“richtsnoeren te bieden voor de toepasbaarheid van de nationale vereisten inzake 

arbeidsverhoudingen in het licht van de arbeidspatronen in de deeleconomie”.64 Dat de 

Europese Commissie hierop actief monitort, blijkt wel uit het feit dat Nederland vorige maand 

dringend is aangemaand om de positie van de (schijn)zelfstandigen te verbeteren. De 

Europese Commissie spreekt van zzp’ers die gedwongen zelfstandigen zijn geworden (zoals 

Deliveroo) en vaak niet of nauwelijks zijn verzekerd tegen ziekte, werkeloosheid en pensioen, 

wat op lange termijn het sociale stelsel in Nederland kan ondermijnen.65 

 

2.6 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is besproken hoe onlineplatforms en het daarmee samenhangende 

platformwerk steeds meer zijn opgekomen in onze huidige samenleving en onderdeel zijn 

geworden van onze economie, waardoor sprake is van een ‘platformisering’ van de 

samenleving. De werkenden die via deze onlineplatforms opereren, maken onderdeel uit van 

een platformeconomie waarbij zij steeds vaker als zelfstandigen te werk gaan in plaats van het 

ouderwetse en traditionele werknemerschap. Deze platformwerkers kunnen kiezen uit een 

grote variatie van onlineplatforms en platformwerk. Toch kan wel een duidelijk onderscheid 

worden gemaakt in platformwerk. Zo bestaat ‘crowdwork’, waar het werk digitaal wordt 

aangeboden én verricht (bijvoorbeeld AMT en Clickworker), en ‘work-on-demand via app’, 

                                                           
60 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356. 
61 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356, p. 12.  
62 COM (2016) 127 final. De openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten was op 8 maart 

2016 van start gegaan en duurde tot 31 december 2016. 
63 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356, p. 14-15.  
64 Europese Commissie, Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM(2016) 356, p. 15.  
65 Brussel waarschuwt Nederland: 'bescherm de zzp'er snel', Ad.nl 23 mei 2018.  
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waar het werk digitaal wordt aangeboden, maar juist de arbeid lokaal en niet-digitaal wordt 

verricht. De positie van crowdworkers is arbeidsrechtelijk nog zwakker dan die van 

platformwerkers die werkzaam zijn via work-on-demand via app. Crowdworkers maken 

namelijk deel uit van een vluchtige anonieme menigte die zich snel verspreidt op het internet 

van klus naar klus. Deze groep platformwerkers is moeilijk om collectief te mobiliseren en te 

organiseren, aangezien de platformwerkers moeilijk een gemeenschap met elkaar kunnen 

opbouwen en geïsoleerd van elkaar te werk gaan. Collectieve middelen zijn derhalve geen 

makkelijk gegeven voor deze groep werkenden. Toch laten initiatieven zoals ‘Turkopticon’ 

zien dat deze groep werkenden niet geheel kansloos is wat betreft enige vorm van een 

collectief samenkomen.  

 

Platformwerk kent diverse voor- en nadelen. Zo wordt platformwerk geroemd om zijn 

flexibiliteit, toegankelijkheid en ideale manier om extra inkomsten te vergaren. Anderen zien 

juist een bedreiging van de sociale bescherming en zekerheid waar werknemers normaal over 

beschikken nu platformwerk zorgt voor een verandering van werknemerschap naar 

zelfstandigheid. Men is bang voor een toekomstige dystopie waar een groot deel van het werk 

is geautomatiseerd en mensen voor een habbekrats resterende geestdodende werkzaamheden 

verrichten. Het is daarom niet verwonderlijk dat op nationaal en internationaal niveau volop 

aandacht is voor platformwerk waarbij de toegankelijkheid en flexibiliteit van platformwerk 

tegenover de sociale onzekerheid van platformwerkers centraal staat. Hierbij wordt vooral 

gekeken naar de kwalificatie van platformwerkers aangezien deze bepaalt over welk 

socialezekerheidsniveau de platformwerker beschikt. In het volgende hoofdstuk zal daarom 

eerst het juridisch kader worden geschetst omtrent de kwalificatievraag van platformwerkers. 

Daarna zal deze worden toegepast ten aanzien van drie categorieën van werkplatforms, om 

zodoende de gevolgen voor platformwerkers in kaart te brengen als gevolg van dit 

(onduidelijke) juridisch kader.  
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HOOFDSTUK 3: EEN JURIDISCH KADER VOOR 

PLATFORMWERKERS EN MOGELIJKE GEVOLGEN 

 

3.1 Inleiding  

 

Een van de belangrijkste kwesties omtrent platformwerkers is de kwalificatie van hun 

arbeidsrechtelijke positie. Indien de platformwerker voldoet aan de criteria (loon, arbeid 

gedurende zekere tijd en gezagsverhouding) van art. 7:610 van het Burgerlijk Wetboek 

(hierna te noemen: BW), dan kan hij worden gezien als werknemer die werkzaam is op basis 

van een arbeidsovereenkomst. Wanneer niet aan de voornoemde vereisten is voldaan, dan is 

werknemerschap uitgesloten en is normaliter sprake van zelfstandige arbeid op basis van een 

overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW) of een overeenkomst van aanneming van werk 

(art. 7:750 BW).66 Dat deze kwalificatievraag voor zowel de platformwerker als het 

onlineplatform van groot belang is, ligt wel aan het feit dat het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst een ‘entreebiljet’ is tot tal van andere regelingen. Hierbij kan worden 

gedacht aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de sociale verzekeringen, de 

Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg en natuurlijk de beschermende bepalingen 

(bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc.) van titel 7.10 BW.67  

 

Diverse onlineplatforms profileren zich uitdrukkelijk als een soort digitaal prikbord waar 

vraag en aanbod van diensten worden gematcht.68 Zo hoeven de platforms, in aanvulling op 

de hierboven genoemde regelingen, geen sociale premies af te dragen, geen pensioenpremies 

te betalen, geen vakantiedagen te betalen, etc. Zo worden niet alleen kosten naar de 

platformwerker geschoven die waarschijnlijk niet zelf zal kiezen om zichzelf te verzekeren of 

pensioen op te bouwen, maar worden ook pieken en dalen in het werkaanbod en risico van 

scherpe concurrentie op prijs bij de platformwerker neergelegd.69 Normaliter zijn dit risico’s 

die horen bij het gewone bedrijfsrisico. Diverse platforms gebruiken daarom allerlei 

strategieën en terminologieën om het 'intermediair-in-plaats-van-werkgever-standpunt' te 

bezigen. Werk wordt als ‘niet-structureel’ of ‘ad hoc’ bestempeld70 en de platforms proberen 

om geen gezagsverhouding te laten ontstaan. Platformwerkers worden tot ‘contractors’ 

benoemd, krijgen ‘fees’ in plaats van loon en hun uniformen worden geduid met ‘brand 

gear’.71 Ook al verschillen platforms onderling sterk, ze hebben elk hun eigen bedrijfs- en 

verdienmodel.  

 

                                                           
66 S. Said, ’Werknemer of zelfstandige? Drie keer raden! De kwalificatievraag ex artikel 7:610 BW in het 

arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en fiscaal recht’, ArA 2017/01, p. 57.   
67 E. Verhulp, T&C Arbeidsovereenkomst, art. 7:610 BW, Deventer: Kluwer 2015, p. 6.  
68 E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1, p. 1.  
69 Klapwijk & C. Muller, Platformeconomie – Houd rechten werknemer overeind 18 juni 2018, 

http://www.mejudice.nl/m/a/ar/platformeconomie--houd-rechten-werknemer-overeind. 
70 Zo mag volgens het HvJ EU een arbeidsverhouding niet automatisch uitgesloten worden vanwege een korte 

duur, beperkte werktijden, onregelmatige werkzaamheden of lage productiviteit. Zie COM (2016) 356, p. 14 met 

verwijzing naar arresten Ninni-Orasche (C-413/01); Kempf (C-139/85); Raulin (C-357/89); Bettray (C-344/87). 
71 Klapwijk & C. Muller, Platformeconomie – Houd rechten werknemer overeind 18 juni 2018, 

http://www.mejudice.nl/m/a/ar/platformeconomie--houd-rechten-werknemer-overeind. 
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Het is derhalve ingewikkeld om de rechtsrelatie tussen platform en platformwerker in zijn 

algemeenheid te duiden. Voorts is het gecompliceerd dat het bij platformwerk ook draait om 

een driehoeksverhouding, net zoals bij (traditionele) uitzendarbeid. Er is namelijk een 

meerpartijenverhouding: klant, platform en platformwerker. Indien het platform de 

platformwerker als werknemer kwalificeert, is dat dan op basis van art. 7:610 BW of de 

bijzondere vorm hiervan, namelijk art. 7:690 BW? Ten opzichte van wie eigenlijk: de klant of 

het platform?72 Zelfs wanneer geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 

7:610 BW zou de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna te noemen: Waadi) 

van toepassing kunnen zijn op platforms, aangezien bepaalde platforms wel 

arbeidsbemiddeling dan wel ter beschikkingstelling van werkenden faciliteren. Indien de 

Waadi dan van toepassing zou zijn op het platform, zou de platformwerker dan een beroep 

kunnen doen op het gelijke behandelingsvoorschrift ex art. 8 lid 1 sub b Waadi om zo de 

arbeidsvoorwaarden van een eventuele toepasselijke cao op te eisen? 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het wettelijke juridisch kader voor platformwerkers vrij 

onduidelijk kan zijn. Daarom wordt in paragraaf 3.2 het juridisch kader nader uitgewerkt. Dit 

juridisch kader zal vrij beknopt worden weergegeven (zonder uitputtend te zijn), aangezien 

diverse onderzoeken73 omtrent platformwerk zijn verschenen die vrij duidelijk en uitvoerig 

het kwalificatievraagstuk hebben beschreven. Omdat dit vraagstuk echter wel een belangrijk 

onderwerp voor platformwerkers is, zal het kort worden behandeld om zo de volledige 

problematiek in kaart te kunnen brengen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 het juridisch 

kader toegepast op drie gekozen platforms (Werkspot, Helpling en Deliveroo) om zo ook de 

breedte van de problematiek in kaart te brengen. Hierbij zal, naar het gemaakte onderscheid 

door Bennaars74, een verdeling worden gemaakt naar het platform dat als digitaal prikbord 

fungeert, het platform als bemiddelaar en tot slot het platform als werkgever/opdrachtgever. 

Hierna worden in paragraaf 3.4 de eventuele juridische gevolgen van dit onduidelijke 

juridische kader voor platformwerkers beschreven om zo hun positie beter te begrijpen. Tot 

slot volgt in paragraaf 3.5 een conclusie. In de conclusie zal blijken dat diverse platforms 

(mis)gebruik maken van het onduidelijke juridische kader om platformwerkers als 

zelfstandigen te kwalificeren wat allerlei nadelige gevolgen met zich meebrengt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij 2018, 

nr. 2, p. 214.  
73 zie o.a. M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij  

2018, nr. 2; P. Kruit & M. Ouwehand, ‘Platformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet’, TRA 

2018/58; B. ter Weel e.a., De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, SEO economisch onderzoek 

(in opdracht van het ministerie van SZW).  
74 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 3. 
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3.2 Juridisch kader voor platformwerkers 

 

3.2.1 Werknemer of zelfstandige? 

 

Zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk blijkt, kan het juridisch kader voor de platformwerker  

in beginsel bestaan uit een arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 BW, een overeenkomst van 

opdracht (art. 7:400 BW) of een overeenkomst van aanneming van werk (art. 7:750 BW). 

Ingevolge art. 7:610 BW typeren drie elementen een arbeidsovereenkomst: 1) de verplichting 

van de werknemer tot het verrichten van persoonlijke arbeid; 2) dit te doen in dienst van de 

werkgever; 3) waarbij de werkgever verplicht is om hiervoor loon te betalen.75  

 

Voorts dient op basis van het arrest Groen/Schoevers een beoordeling te worden gemaakt van 

alle feiten en omstandigheden van het geval. Deze dienen in onderlinge samenhang te worden 

bezien en geen één enkele omstandigheid kan doorslaggevend zijn. Tevens is niet enkel van 

belang hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hadden, maar draait het 

ook om de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst 

alsmede de maatschappelijke positie van partijen.76 In het arbeidsrecht spreekt men wel van 

een ‘holistische benadering’. Deze richt zich op de waardering van de vastgestelde 

rechtsfeiten in samenhang met de indicatoren van art. 7:610 BW. Sommige vastgestelde 

rechtsfeiten leveren in de ene situatie een gezagsverhouding op en in de andere niet.77  

 

Voor platformwerkers kunnen twee elementen van art. 7:610 BW problematisch zijn om van 

een arbeidsovereenkomst te spreken. Allereerst bestaat het element ‘in dienst’ dat  

dient te worden gelezen als dat een gezagsverhouding moet bestaan tussen werknemer en 

werkgever. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen formeel gezag (geven van 

organisatorische instructies) en materieel gezag (instructies en aanwijzingen ten aanzien van 

de wijze waarop het werk wordt verricht).78 Een gezagsverhouding is dan ook het 

kenmerkende verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een opdracht; deze verhouding 

ontbreekt namelijk bij een overeenkomst van opdracht.79 Het (kunnen) uitoefenen van gezag 

is het onderscheidende element tussen de werkgever en opdrachtgever; de opdrachtgever kan 

namelijk ‘slechts’ aanwijzingen (art. 7:402 BW) geven. Het is voor platformwerkers soms 

lastig om te spreken van enige gezagsverhouding. De beoordeling van de platformwerker 

wordt vaak rechtstreeks door de klant gedaan en heeft ook direct invloed op de inzetbaarheid 

van de platformwerker. Platformwerkers met lage ratings worden minder snel gekozen; het 

platform heeft dus nauwelijks enige rol bij de beoordeling.  

De gezagsverhouding/instructiebevoegdheid kent ook een andere dimensie dan bij de 

traditionele arbeidsverhoudingen. In veel gevallen is de taak van de platformwerker opgeknipt 

                                                           
75 Bouwens & Duk 2015, p. 4. 
76 HR 14 november 1997, NJ 1998/149 (Groen/Schoevers); HR 13 juli 2007, NJ 2007/449, m.nt. Verhulp 

(PGGM/Thuiszorg Rotterdam). 
77 H.J.W. Alt, ’De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III’, TRA 

2018/36, p. 2.  
78 S. Said, ’Werknemer of zelfstandige? Drie keer raden! De kwalificatievraag ex artikel 7:610 BW in het 

arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en fiscaal recht’, ArA 2017/01, p. 58.  
79 E. Verhulp, T&C Arbeidsovereenkomst, art. 7:610 BW, Deventer: Kluwer 2015, p. 10. 
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zodat weinig instructies kunnen worden gegeven; in sommige gevallen worden instructies 

uitsluitend via algoritmes gegeven (bijvoorbeeld de te rijden route).80  

 

Het tweede element van art. 7:610 BW dat problematisch kan zijn voor platformwerkers, is 

het verrichten van persoonlijke arbeid. Dit vloeit mede voort uit art. 7:659 BW waarin is 

opgenomen dat de werknemer verplicht is om zelf de arbeid te verrichten en dat hij niet 

zonder toestemming van de werkgever zich kan laten vervangen door een derde. Dit 

onderscheidt de arbeidsovereenkomst wederom weer van de overeenkomst van opdracht en 

aanneming van werk. Bij deze twee laatste vormen is, behoudens de uitzondering in art. 7:404 

BW, geen verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid.81 Indien het de werknemer 

vrijstaat de werkzaamheden door een ander te doen verrichten, is geen sprake van een 

arbeidsovereenkomst.82 Platformwerkers hebben vaak de mogelijkheid tot vrije vervanging: 

de platformwerker hoeft de arbeid dus niet persoonlijk te verrichten. De werker heeft zelden 

tot nooit een harde verplichting om te komen werken (lees: de app aan te zetten).83 Zo is een 

Britse vakbond door het Central Abribtratiion Committee Trade Union and Labour Relations 

in 2017 in het ongelijk gesteld toen deze probeerde collectieve onderhandelingen af te 

dwingen met Deliveroo Oorzaak was de contractuele afspraak dat de fietskoeriers zich 

mochten laten vervangen en dus niet verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten.84 

Immers, het verrichten van persoonlijke arbeid (en dus geen mogelijkheid voor vrije 

vervanging) is een vereiste voor het werknemerschap en dit ontbrak bij de fietskoeriers. 

Daardoor werden zij als zelfstandigen gezien en kon de vakbond niet namens hen collectief 

onderhandelen; dit kan alleen namens werknemers. In hoofdstuk vier zal hier verder over 

worden uitgeweid.  

 

Tot slot nemen platforms vaak expliciet in hun algemene voorwaarden op dat géén sprake is 

van een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd bevatten deze algemene voorwaarden wel vaak 

bepalingen waaruit blijkt dat de werker weinig vrijheid heeft om de (rand-)voorwaarden van 

het werk te kiezen; dit is enigszins tegenstrijdig.85 Concluderend, de afbakening tussen de 

arbeids- en opdrachtovereenkomst is, ook in de analoge arbeidsmarkt, niet altijd duidelijk te 

maken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de beruchte PostNL-uitspraken waar de rechter ook 

een keuze diende te maken tussen een arbeids- en opdrachtovereenkomst.86 In enkele gevallen 

                                                           
80 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 5. 
81 S. Said, ’Werknemer of zelfstandige? Drie keer raden! De kwalificatievraag ex artikel 7:610 BW in het 

arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en fiscaal recht’,  ArA 2017/01, p. 60. 
82 Bouwens & Duk 2015, p. 4 ; HR 13 september, 1957, NJ 1958/35 (Zwarthooft/Het Parool). 
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84 M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij 2018, 

nr. 2, p. 213.  
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86 Zie onder meer: Rb. Amsterdam 6 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1480; Rb. Noord-Holland 18 

december 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11232; Rb. Noord-Holland 18 december 2015, 
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Pagina | 26  
 

werd geoordeeld dat daadwerkelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst. De toets die de 

rechter dient te maken omtrent de kwalificatie van platformwerk, is eigenlijk niet anders.87 

Vrij recent heeft de Nederlandse rechter, voor de eerste keer in Nederland, een uitspraak 

gedaan omtrent het kwalificatievraagstuk bij platformwerk. De Rechtbank Amsterdam heeft 

op 23 juli 2018 geoordeeld dat géén sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen 

Deliveroo en een fietskoerier.88 Deze uitspraak zal uitgebreider worden besproken bij de 

paragraaf in dit hoofdstuk die gaat over Deliveroo. Wat betreft de juridische classificatie van 

de relatie tussen de platformwerker en de gebruiker van het platform, moet ervan worden 

uitgegaan dat deze relatie zeer kort duurt en vaak verandert. Ook de mate aan gezag die de 

gebruiker uitoefent, is minimaal. Gezien de hiervoor besproken criteria zal derhalve géén 

sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de platformwerker en gebruiker van het 

platform.89 

 

Voor de volledigheid wil ik er nog op wijzen dat bij sommige platforms zelfs sprake kan zijn 

van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW. Zo bemiddelt het platform Temper 

tussen ‘zelfstandig werkenden’ en horecabedrijven die behoefte hebben aan de tijdelijke inzet 

van personeel. Uit de algemene voorwaarden van Temper blijkt dat Temper zelf van mening 

is dat sprake is van een overeenkomst van opdracht en dus geen arbeidsovereenkomst.90 Toch 

dient zich de vraag aan of hier geen sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 

7:690 BW, aangezien ‘werkenden’ ter beschikking worden gesteld aan een klant 

(horecabedrijf) om onder diens toezicht en leiding horecawerkzaamheden te verrichten. De 

uitzendovereenkomst wordt gekwalificeerd als een bijzondere vorm van de 

arbeidsovereenkomst.91 Dit houdt in dat pas sprake is van een uitzendovereenkomst, indien 

aan alle elementen van zowel art. 7:610 BW als art. 7:690 BW is voldaan.92 Het gaat buiten 

deze scriptie om uitvoeriger in te gaan op deze lex specialis van de arbeidsovereenkomst.  

 

3.2.2 Toepasselijkheid van de Waadi op platformarbeid 

 

Bij sommige platforms die arbeid aanbieden, lijken er genoeg aanknopingspunten te zijn om 

te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW tussen het 

platform en de aanbieder van arbeid, helemaal indien het platform het aanbod van arbeid sterk 

controleert, reguleert en waardeert. Maar zelfs als geen sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, dan betekent dit niet dat het platform daarmee gevrijwaard is van 

arbeidsrechtelijke regels. Het bereik van het arbeidsrecht is namelijk veel omvattender en 

betreft ook arbeidsrelaties die niet gebaseerd zijn op de voorgenoemde 

                                                           
12 januari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:81; Rb. Amsterdam 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:152; Rb. 

Amsterdam 14 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:152; Rb. Amsterdam 11 juli 2016, 

ECLI:NL:RBAMS:2016:4521. In de meeste gevallen werd geen arbeidsovereenkomst aangenomen. 
87 J.H. Bennaars, ’Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja’, 

Arbeidsrecht 2018/28, p. 5. 
88 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183, JAR 2018/189, m.nt. J.P. Wiewel & J.M. van 

Slooten (Deliveroo). 
89 M. Risak,’Fair Working Conditions for Platform Workers’, FES januari 2018, p. 9. 
90 Zie https://temper.works/algemene-voorwaarden/opdrachtnemers (geraadpleegd op 1 november 2018).  
91 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33 (MvT). 
92 HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3019 (Logidex). 
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arbeidsovereenkomst.93 Een belangrijke wet waar platformwerkers eventueel een beroep op 

zouden kunnen doen, is de Waadi. De Waadi bevat bepalingen en voorschriften voor de 

terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. De Waadi is grotendeels geïmplementeerd naar 

evenbeeld van Richtlijn 2008/104 (de Uitzendrichtlijn). De Uitzendrichtlijn zal daarom verder 

onbesproken blijven, behoudens waar nodig.94  

 

De Waadi richt zich op twee soorten activiteiten: arbeidsbemiddeling en 

terbeschikkingstelling van arbeidskrachten met elk hun eigen beschermingsregime. Art. 1 lid 

1 onder b Waadi definieert het begrip “arbeidsbemiddeling” als: 

 

“dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een 

werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van 

arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt 

beoogd”. 

 

Bij de meeste platforms is het nog maar de vraag of zij vallen onder deze activiteit. De meeste 

platforms beogen juist niet “een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht”, maar juist een 

overeenkomst van opdracht.95  

 

Art. 1 lid 1 onder c Waadi definieert “ter beschikking stellen van arbeidskrachten” als: 

 

“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 bovenstaande criterium lijkt enigszins op dat van de uitzendovereenkomst van het eerder 

kort besproken art. 7:690 BW. Desalniettemin is er een belangrijk onderscheid: het begrip 

‘terbeschikkingstelling’ is namelijk ruimer onder de Waadi dan onder de definitie uit art. 

7:690 BW. Dit komt doordat de arbeidskracht geen dienstbetrekking hoeft te hebben met 

degene die hem ter beschikking stelt aan de andere partij.96 Het oordeel van het HvJ EU in het 

Ruhrlandklinik-arrest is hierbij van belang.97 Het HvJ EU oordeelde dat een arbeidskracht niet 

van de werkingssfeer van de Uitzendrichtlijn kan worden uitgesloten, enkel vanwege het feit 

dat de arbeidskracht niet werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Uit art. 1 lid 1, 

alsmede uit art. 3 lid 1, onder c van de richtlijn blijkt namelijk dat deze niet alleen van 

toepassing is op werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een 

uitzendbureau, maar ook op werknemers die een ‘arbeidsverhouding’ hebben met een 

dergelijk bureau.98 Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU is het hoofdkenmerk van een 

                                                           
93 E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1, p. 1.  
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arbeidsverhouding dat een persoon gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens 

leiding prestaties levert en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. De juridische 

kwalificatie naar nationaal recht en de vorm van deze verhouding, evenals als de aard van de 

rechtsbetrekking tussen deze twee personen, zijn in dit opzicht niet doorslaggevend.99 In 

overeenstemming met het Ruhrlandklinik-arrest, oordeelde de Hoge Raad in het Focus on 

Human-arrest op 14 april 2017 dat de Waadi in overeenstemming met de uitzendrichtlijn 

diende te worden uitgelegd, waarbij geen sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, 

maar slechts aan de bovengenoemde vereisten voor een arbeidsverhouding.100 Hierbij is nog 

van belang dat, indien sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, de 

toepasselijkheid van de Waadi nog ruimer is dan de Uitzendrichtlijn. De Waadi stelt namelijk 

niet de eis dat tussen het uitzendbureau en de arbeidskracht een arbeidsovereenkomst of 

arbeidsverhouding dient te bestaan.101 

 

De situatie kan zich dus voordoen dat een platform, gezien het ruime toepassingsbereik, onder 

de Waadi zou kunnen vallen, wat de platformwerker diverse hulpmiddelen zou kunnen geven 

bij het versterken van zijn rechtspositie. Wanneer een platformwerker bijvoorbeeld kan 

aantonen dat sprake is van arbeidsbemiddeling, dan zou hij op grond van art. 3 Waadi (verbod 

op tegenprestatie bij arbeidsbemiddeling) de voor hem betaalde vergoeding voor 

arbeidsbemiddeling aan het platform kunnen terugvorderen. De meer arbeidsrechtelijke 

bescherming zoals artikelen 8 en 9 van de Waadi kunnen alleen iets voor platformwerkers 

betekenen, indien sprake is van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi. Zo bepaalt art. 

8 Waadi dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht heeft op tenminste dezelfde 

arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 

functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Dit geldt 

ook voor arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit een cao omtrent overwerk, rusttijden, 

arbeid in nachtdienst, pauzes, vakantieduur en het werken op feestdagen.102 Art. 8a Waadi 

verplicht de inlenende onderneming om de toegang tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in 

zijn onderneming die voor werknemers openstaan, ook voor ingeleende werknemers open te 

stellen. Art. 8b Waadi geeft de verplichting om aan de ingeleende arbeidskracht de binnen 

zijn onderneming ontstane vacatures te melden. Tot slot verbiedt art. 9 Waadi om bij het ter 

beschikking stellen van arbeidskrachten een tegenprestatie van de arbeidskracht te bedingen 

en regelt art. 9a het belemmeringsverbod.  

 

Al met al zal de uitdaging voor platformwerkers liggen in het vereiste van ‘toezicht en 

leiding’ voortvloeiende uit art. 1 lid 1 onder c van de Waadi voordat zij een eventueel beroep 

zouden kunnen doen op de artikelen 7a t/m 12 van de Waadi ter verbetering van de 

arbeidsrechtelijke positie. Dit is niet zomaar een gegeven, aangezien toezicht en leiding bij 

platformwerkers vaak verspreid zal zijn over het platform, de platformwerker en de 
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opdrachtgever/platformgebruiker.103 Zelfs wanneer deze horde is genomen en de artikelen 7a 

t/m 12 van de Waadi in beginsel van toepassing zouden zijn, zal dit mijns inziens niet veel 

opleveren voor platformwerkers. Zo zullen zij bijvoorbeeld weinig profijt hebben van het 

gelijke behandelingsvoorschrift (art. 8 Waadi), aangezien platforms (vooralsnog) geen 

werknemers in dienst zullen hebben met gelijkwaardige functies als die van de 

platformwerkers. De platforms zullen ook geen cao hebben afgesloten, aangezien zij zichzelf 

kwalificeren als een digitaal prikbord voor zelfstandigen waar vraag en aanbod worden 

samengebracht. 

 

3.3 Drie vormen van platforms 

 

3.3.1 Werkspot als digitaal prikbord? 

 

Enkele onlineplatforms fungeren niet anders dan een digitaal prikbord waarop klussen of 

vacatures staan waar platformwerkers zich op kunnen inschrijven. Gezien het hiervoor 

beschreven juridisch kader, is het van belang om dit soort platforms te onderscheiden van de 

platforms die meer doen dan alleen als prikbord dienen, maar mogelijk zelfs als ‘bemiddelaar’ 

kunnen worden gekwalificeerd. Een platform dat goed valt onder de omschrijving van digitaal 

prikbord is Werkspot. Werkspot is een platform dat in het teken staat van het digitaal bij 

elkaar brengen van vraag en aanbod van klussen. In Nederland is Werkspot marktleider en 

jaarlijks worden meer dan 350.000 klussen op de website geplaatst. Tevens zijn meer dan 

8.500 vakmensen bij Werkspot aangesloten om de klussen uit te voeren.104 Alleen 

bouwbedrijven en bouw-gerelateerde zzp’ers die ingeschreven staan in het register van de 

Kamer van Koophandel (hierna te noemen: KvK) kunnen opereren via Werkspot. Dit 

onderscheidt het platform van concurrent Marktplaats waar ook hobbyklussers hun diensten 

aanbieden.105 Het platform faciliteert eigenlijk niet meer dan een zoekmachine en een 

beoordelingssysteem. De vakman betaalt een bijdrage aan Werkspot om een account aan te 

houden op het platform. Nadat de match tussen de vakman en de klant tot stand is gekomen, 

houdt de bemoeienis van Werkspot op. Werkspot heeft dus geen invloed op de eventuele 

contractuele relatie die tussen klant en vakman wordt aangegaan.106 Een klant plaatst een klus 

op het platform waarna bij Werkspot aangesloten vaklieden hierop kunnen reageren. 

Vervolgens bepaalt de klant zelf met welke vakman hij contact opneemt om zo te kunnen 

onderhandelen over de voorwaarden van de klus. Achteraf krijgt de klant de gelegenheid om 

de prestatie van de vakman te beoordelen; deze referentie zal worden toegevoegd aan het 

account van de vakman voor eventuele toekomstige klussen. De overeenkomst tussen de klant 

en vakman dient daarom te worden gekwalificeerd als een overeenkomst van aanneming van 
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werk ex art. 7:750 BW.107 Voorts hebben Werkspot en de vakman geen verdere contractuele 

relatie waardoor Werkspot valt onder de categorie ‘digitaal prikbord’.  

 

3.3.2 Helpling als bemiddelaar? 

 

Een onlineplatform dat een stap verder gaat dan een digitaal prikbord en daardoor in de 

categorie ‘bemiddelaar’ kan vallen, is het platform Helpling. Helpling stelt zelf dat het een 

onlinemarktplaats is waarop schoonmaakhulpen en huishoudens elkaar kunnen vinden. De 

klant sluit een gebruikersovereenkomst met Helpling en de schoonmaker sluit een 

‘dienstverleningsovereenkomst’ met Helpling. Uit de algemene voorwaarden blijkt dat 

Helpling zelf geen partij is bij de overeenkomst tussen de klant en schoonmaker en alleen 

optreedt als facilitator voor opdrachten van de klant.108 Voorts is bepaald dat het gebruik van 

het platform kosteloos is voor de klant en kan de klant instructies geven aan de schoonmaker 

voor zover deze passen binnen de overeenkomst. Tot slot kent Helpling een 

beoordelingssysteem om de schoonmaker te beoordelen door de klant en heeft Helpling een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van de schoonmaker voor enige schade 

die is veroorzaakt tijdens de arbeid. De klant betaalt aan Helpling die, onder inhouding van 

een commissie, dit bedrag weer uitbetaalt aan de schoonmaker.109 

 

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Helpling een enigszins actievere rol bekleedt dan 

Werkspot, maar nog niet groot genoeg om als bemiddelaar onder de Waadi te vallen. Toch 

spreken veel actoren zeker voor dit laatste. Allereerst vinden de werkzaamheden volgens 

Helpling in de regel plaats onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Deze regeling is een 

combinatie van bepalingen van het BW, de werknemersverzekeringen en fiscale bepalingen 

en is bedoeld voor werknemers die doorgaan op minder dan vier dagen per week (min of meer 

uitsluitend) diensten verrichten ten behoeve van het huishouden van een natuurlijk persoon.110 

Volgens Bennaars is de toepasselijkheid van deze regeling een indicatie dat sprake is van een 

arbeidsovereenkomst en dat Helpling onder de definitie van arbeidsbemiddeling in de zin van 

de Waadi valt. Helpling voldoet immers aan de criteria van art. 1 lid 1 sub b Waadi. Indien 

sprake is van arbeidsbemiddeling, mag geen commissie van de schoonmaker worden 

bedongen ex art. 3 lid 1 Waadi. Dit doet Helpling overigens wel blijkens haar algemene 

voorwaarden.111 Verhulp is van mening dat geen sprake is van arbeidsbemiddeling in de zin 

van de Waadi, maar juist terbeschikkingstelling; doordat Helpling inhoudingen verricht op het 

toekomende loon van de schoonmaker, handelt Helpling in strijd met art. 9 van de Waadi.112 

Bouwens gaat nog zelf een stap verder en claimt dat tussen Helpling en de schoonmaker een 

arbeidsovereenkomst tot stand komt die valt onder de definitie van een uitzendovereenkomst 
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ex art. 7:690 BW. Bouwens draagt hierbij aan dat de overeenkomst tussen de klant en de 

schoonmaker in praktijk nauwelijks zelfstandige betekenis heeft. Helpling contracteert als 

gevolmachtigde met de klant en bepaalt het verschuldigde tarief van de klant; annuleringen 

moeten door de klant aan Helpling worden doorgegeven en niet aan de schoonmaakhulp. 

Voorts kan alleen de klant zelf bevrijdend betalen aan Helpling, worden opgestelde 

arbeidsvoorwaarden op de dienstverleningsovereenkomst van toepassing verklaard, dienen 

schoonmakers uitvoerig gescreend te zijn op kennis en ervaring en moeten zij over een 

Verklaring Omtrent het Gedrag beschikken. Het voorgaande in combinatie met het 

reviewsysteem dat ongeschikte schoonmakers van het platform moet weren, zorgt volgens 

Bouwens voor een toezicht op afstand door Helpling op de werkzaamheden van de 

schoonmaker.113  

 

Helpling is zich ervan bewust dat het platform het risico loopt om als bemiddelaar/ 

uitzendwerkgever te worden gezien en heeft daarom per 29 januari 2018 besloten dat 

schoonmakers hun eigen tarieven kunnen bepalen. Directeur M. van Os van Helpling heeft 

aangegeven dat een groot deel van deze beslissing ligt aan het feit dat er een potentiële 

rechtszaak aankomt die is aangespannen door de FNV en een Helpling-schoonmaker.114 Dit 

spreekt mijns inziens voor zich, aangezien het bepalen van het eigen tarief (samen met 

vervangbaarheid en een niet-aanwezige gezagsverhouding tussen platform en platformwerker) 

een kenmerkend element is voor ondernemerschap. Dit kan Helpling als argument aanvoeren 

voor het feit dat géén sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de schoonmaker en 

Helpling. Mijns inziens kan worden gesteld dat, ondanks dat schoonmakers nu hun eigen 

tarief kunnen bepalen, Helpling een veel actievere rol vervult dan Werkspot. Hiermee voldoet 

Helpling aan de criteria van de Waadi en valt het platform onder de categorie van 

bemiddelaar. Hierbij wordt de opmerking geplaatst dat Bouwens zelfs een stap verder gaat. 

Hij stelt dat op goede gronden kan worden verdedigd dat een arbeidsovereenkomst tussen de 

schoonmaker en Helpling ontstaat, wat een uitzendovereenkomst is in de zin van art. 7:690 

BW. De schoonmaker wordt namelijk ter beschikking gesteld aan de klant om onder diens 

toezicht en leiding schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.115 Hoe het ook zij, de 

rechtszaak die directeur Van Os van Helpling vreesde, komt er toch echt aan. De FNV heeft 

namelijk recentelijk besloten om Helpling voor de rechter te dagen en beticht het bedrijf van 

het gebruik van schijnconstructies. Zo zou Helpling pensioenpremies en andere sociale lasten 

ontduiken door schoonmakers als zelfstandige in Nederland aan de slag te houden, terwijl 

deze groep in werkelijkheid recht zou hebben op een vaste baan onder de schoonmaak-cao.116  
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3.3.3 Deliveroo als werkgever of opdrachtgever? 

 

Het laatste onlineplatform dat hier wordt behandeld is, naast platform Uber, momenteel het 

meest besproken werkplatform in Nederland: Deliveroo. Deliveroo is een platform  

waar de klant maaltijden kan bestellen die vervolgens via fietskoeriers/bezorgers thuis worden 

bezorgd. Een klant plaatst via Deliveroo een bestelling bij het desbetreffende restaurant waar 

Deliveroo afspraken mee heeft en vervolgens gaat een bezorger de maaltijd bij het restaurant 

ophalen en afleveren aan de klant. Uit de algemene voorwaarden van Deliveroo blijkt dat er 

volgens Deliveroo resoluut geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een 

opdrachtovereenkomst en dat Deliveroo geen toezicht houdt op de werkzaamheden van de 

bezorger (buiten de opdracht om de maaltijd op te halen en te bezorgen). De bezorger kan 

zich vrijelijk vervangen wanneer hij maar wil en kan zich aan het werk onttrekken door de 

app uit te zetten.117 Deliveroo is veelvuldig in het nieuws geweest en is ook al aanleiding 

geweest voor Kamervragen in de Tweede Kamer.118  

 

De oorzaak hiervan is dat Deliveroo vorig jaar besloot om alle Nederlandse koeriers in 

loondienst te gaan vervangen en per 1 februari 2018 alleen nog maar met zelfstandigen te 

gaan werken.119 Redenen hiervoor zijn volgens Deliveroo dat de bezorgers dit zelf willen, ze 

meer gaan verdienen en er ook meer flexibiliteit voor terug krijgen.120 Diverse critici zijn het 

hier niet mee eens en spreken zelf van ‘schijnzelfstandigheid’ en uitholling van de 

Nederlandse arbeidsmarkt.121 Zo zijn verschillende juridische auteurs van mening dat geen 

sprake is van een opdrachtovereenkomst tussen Deliveroo en zijn bezorgers, maar juist van 

een arbeidsovereenkomst en dat hier inderdaad sprake is van schijnzelfstandigheid, omdat 

namelijk sprake is van eenzijdig opgestelde arbeidsvoorwaarden waar de bezorger zich aan 

dient te conformeren, nauwelijks onderhandelingsvrijheid over de tarieven en de manier 

waarop de arbeid wordt uitgevoerd. Tevens regelt Deliveroo ook de betalingen en wordt een 

ratingsysteem gehanteerd waarbij de platformwerker kan worden gesanctioneerd door tijdelijk 

of permanente uitsluiting van het platform.122 

 

Het besluit om koeriers in loondienst te gaan vervangen door zelfstandigen, heeft tot veel 

verzet geleid onder de platformwerkers van Deliveroo zelf. Zo heeft een grote groep koeriers 

samen de ‘Riders Union’ opgericht, een unie die samenwerkt met de FNV en zich tegen het 

gedwongen zelfstandig ondernemerschap verzet en meer zekerheid eist.123 Ook hebben 

                                                           
117 E. Verhulp, 'Platformwerkers verdienen meer!', AR 2018/1, p. 4.  
118 Aanhangsel Handelingen II 2017/18, 288, Kamervragen met antwoorden over maaltijdbezorger Deliveroo die 

alle koeriers in loondienst gaat vervangen door (schijn)zelfstandigen, d.d. 26 oktober 2017; Aanhangsel 
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loondienst gaat vervangen door (schijn)zelfstandigen d.d. 25 september 2017. 
119 ‘Nieuw kabinet moet kluswerker uit de schemerzone halen’, Fd.nl 22 augustus 2017.  
120 ‘Deliveroo rolt zijn omstreden zzp-model uit over heel Nederland’, Fd.nl 21 augustus 2017.  
121 ‘Met zzp’er als koerier holt Deliveroo de arbeidsmarkt uit’, Fd.nl 3 mei 2017.  
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2017, p. 3. 
123 ‘Maaltijdbezorgers Deliveroo willen helemaal geen zzp'er zijn’, Ad.nl 13 september 2017.  
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Deliveroo-koeriers op 1 januari 2018, nieuwjaarsavond, in diverse steden al ‘stakingen’ 

gehouden tegen het besluit van Deliveroo om zijn werknemers te vervangen voor zzp’ers.124 

Deliveroo is zich bewust van de kritiek en heeft als teken van goede wil besloten om 

zelfstandige koeriers te verzekeren tegen bedrijfsongevallen. De zelfstandige bezorgers die als 

gevolg van een ongeval tijdens het werk uit de roulatie zijn, krijgen nog een maand driekwart 

van hun salaris doorbetaald. Voorts roept Benelux-manager M. de Lophem op tot een 

wetswijziging waarmee de koeriers meer zekerheid krijgen, maar zonder dat het bedrijf gelijk 

als werkgever wordt gezien.125 Toch heeft deze geste één van de Deliveroo-fietskoeriers er 

niet van weerhouden om een rechtszaak tegen Deliveroo aan te spannen met steun van de 

FNV en de PvdA. Fietskoerier Sytze Ferwerda claimde dat hij, ondanks de contractwijziging 

per 1 februari 2018, nog steeds op basis van een arbeidsovereenkomst voor Deliveroo 

werkzaam is.126  

 

De kantonrechter heeft 23 juli jl. een uitspraak gedaan omtrent de kwalificatievraag tussen 

fietskoerier Sytze en werkplatform Deliveroo.127 De kantonrechter oordeelde aan de hand van 

de eerder besproken ‘holistische weging’ dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, 

maar dat het om een zelfstandige gaat. De volgende omstandigheden worden door de 

kantonrechter aangehaald128: 

 

i. de fietskoerier beslist zelf wanneer hij zich aanmeldt voor werk; 

ii. de fietskoerier heeft de vrijheid om niet te werken zelfs als hij wel 

ingeschreven staat; 

iii. de fietskoerier mag bestellingen weigeren; 

iv. de fietskoerier mag werk verrichten met gebruik van eigen kleding en eigen 

thermobox; 

v. de fietskoerier mag zelf zijn eigen route bepalen; 

vi. de fietskoerier mag tevens opdrachten verrichten voor concurrenten; 

vii. de fietskoerier mag zich vrijelijk laten vervangen, mits de vervanger aan 

bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoet.  

 

De kantonrechter sluit af met een interessante notie, namelijk dat: ”Het moge zo zijn dat in het 

huidige arbeidsrecht geen rekening is gehouden met de uit de (relatief) nieuwe 

platformeconomie voortkomende arbeidsverhoudingen. Dat maakt echter nog niet dat de 

onderhavige beslissing tot dusdanig onaanvaardbare resultaten leidt, dat de redelijkheid en 

billijkheid tot rechterlijk ingrijpen noopt. Wanneer het ongewenst wordt geacht dat 

werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever 

daartegen maatregelen moeten treffen.”129 Een soortgelijke strekking waar het aan de 

                                                           
124 ‘Maaltijdbezorgers Deliveroo staken tegen zzp-plan’, Ad.nl 1 januari 2018.  
125 ‘Deliveroo paait politiek met ongevallenverzekering voor bezorgers’, Fd.nl 8 mei 2018.  
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127 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183. 
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wetgever werd overgelaten om maatregelen te treffen, werd ook gegeven in het Care4Care-

arrest.130  

 

Mijns inziens is het duidelijk dat Deliveroo als categorie ‘platform’ veel verder gaat dan de 

platforms Werkspot en Helpling waarbij het juist gaat om het bij elkaar brengen van vraag en 

aanbod en het leveren van terbeschikkingstelling/arbeidsbemiddeling. Zo wijzen diverse 

omstandigheden op een arbeidsovereenkomst, namelijk dat Deliveroo de veiligheidsregels 

opstelt, namens bezorgers de facturen regelt, voor de koeriers geen onderhandelingsruimte 

omtrent loon is en dat beoordelingen van het algoritme een rol spelen bij de toewijzing van 

ritten.131 Mijns inziens zal er ook geen precedentwerking uitgaan van deze uitspraak, 

aangezien het een holistische benadering blijft waarbij alle omstandigheden van het geval een 

rol spelen. De Spaanse rechter heeft bijvoorbeeld wél geoordeeld dat in Spanje sprake is van 

een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en haar koeriers met als hoofdreden de mate van 

gezag die Deliveroo uitoefende op haar bezorgers.132 Dit type platform laat wel zien dat het 

geen uitgemaakte zaak is of de platformwerker juridisch beschermd wordt door het 

arbeidsrecht of dat hij als zelfstandige zijn eigen zaken zal moeten regelen. Het zal per geval 

dienen te worden beoordeeld. 

 

3.4 Gevolgen voor platformwerkers wegens een onduidelijk juridisch kader 

 

Het feit dat nog veel onduidelijkheid heerst omtrent de vraag onder welk juridisch kader een 

platformwerker valt en dat veel platforms deze onduidelijkheid gebruiken om hun 

platformwerkers als zzp’ers te kwalificeren, zorgt voor een tal aan gevolgen en een zwakke 

positie voor platformwerkers. Deze gevolgen worden in de volgende paragrafen in kaart 

gebracht. 

 

3.4.1 Juridische gevolgen 

 

Zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk blijkt, is de arbeidsovereenkomst een ‘entreebiljet’ tot 

tal van arbeidsrechtelijke regelingen en bepalingen. Doordat platformwerkers in beginsel als 

zelfstandigen worden gekwalificeerd, beschikken zij niet over deze bescherming. Hier betreft 

het individuele bescherming. Wat mogelijk grotere consequenties heeft, is dat de 

platformwerker ook geen collectieve bescherming toekomt. Aan het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst is namelijk niet alleen wettelijke bescherming van de werknemer 

opgehangen, maar ook collectieve bescherming. Cao’s beschermen de werknemer namelijk 

ook en kunnen leiden tot bovenwettelijke afspraken voor de werknemer op grond van de 

voorgenoemde regelingen.133 Veel arbeidsvoorwaarden die voor verschillende bedrijven en 

sectoren gelden, worden veelal vormgegeven door collectief onderhandelen. Zo is op 
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ongeveer 80% van de arbeidsovereenkomsten (6,1 miljoen werknemers) in Nederland een cao 

van toepassing.134 Deze cao’s zien toe op veel aanvullende bepalingen zoals arbeidstijden, 

arbeidsomstandigheden, ziekte en vakantie en gaan vaak een stapje verder dan wat in de wet 

staat. Buiten individuele bescherming missen platformwerkers dus ook collectieve 

bescherming.  

 

3.4.2 Sociale gevolgen en victimisatie 

 

Platformwerkers missen niet alleen juridische individuele en collectieve bescherming, maar 

lopen ook allerlei gezondheidsrisico’s vanwege de aard van hun werk en het feit dat ze niet 

over de eerdergenoemde bescherming beschikken. Zo heeft de universiteit van Oxford 

recentelijk een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat platformwerkers last hebben van 

slapeloosheid en oververmoeidheid, dat zij overwerk moeten doen en lange onregelmatige 

uren moeten draaien. De redenen hiervoor zijn de competitieve natuur van 

onlinewerkplatforms waar platformwerkers zoveel ‘gigs’ als mogelijk moeten verrichten om 

een redelijk inkomen eruit te halen alsmede het gebrek aan collectief onderhandelen.135 Een 

ander effect is dat platformwerkers zich geïsoleerd voelen; immers, contact met collega’s en 

een leidinggevende ontbreekt.136 Dat serieuze gezondheidsklachten omtrent platformwerk 

kunnen ontstaan, is ook door het Europees Parlement onderkend. Zo dienen platformwerkers, 

gezien het ratingsysteem, altijd klantvriendelijk, efficiënt en servicegericht te zijn richting de 

klant. Het systeem van continue monitoring kan zorgen voor stress bij de platformwerkers.137 

 

Een ander groot probleem waar platformwerkers tegenaanlopen is eventuele victimisatie. Zo 

heeft Boonstra geopperd dat platformwerkers zeker een beroep kunnen doen op juridische 

mogelijkheden, maar dat er een verschil is tussen recht hebben en recht krijgen. Wanneer een 

werkende zijn rechten wil gaan claimen, is de kans dat hij zijn werk verliest een stuk groter 

dan dat de claim wordt ingewilligd.138 Een goed, maar schrijnend voorbeeld hiervan, is 

maaltijdbezorger Deliveroo die twee fietskoeriers in België voor de rechter sleepte. De 

koeriers waren naar een speciale commissie, de Administratie Commissie ter regeling van de 

Arbeidsrelatie, gegaan om hun beklag te doen dat ze verplicht zzp’er moesten worden. Deze 

commissie oordeelde dat de arbeidsomstandigheden van de koeriers op een dienstverband 

duiden van een reguliere werknemer en geen zelfstandige. Deliveroo was het hier niet mee 

eens en hekelde het feit dat de commissie Deliveroo niet zelf had geraadpleegd.139 Op diverse 

onlineplatforms zijn vormen van victimisatie ook terug te vinden. Zo kent Uber een 

ratingsysteem waarbij een chauffeur met minder dan 4.5 sterren wordt uitgesloten van het 
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platform, terwijl de chauffeur volledig afhankelijk is van de beoordelingen van zijn klanten.140 

Deze lage rating van klanten (ongeacht de reden) kan ertoe leiden dat een platformwerker 

zonder aankondiging of recht van protest van het platform af kan worden gegooid. Een 

platformwerker zou dus plotseling kunnen zien dat zijn account is gedeactiveerd zonder enige 

vorm van wettelijke bescherming.141 

 

3.4.3 Economische gevolgen 

 

Buiten de eerdergenoemde gevolgen heeft de huidige constructie van platformwerkers ook tal 

van economische gevolgen. Allereerst het feit dat als de economie tegen zit, de 

platformwerkers een zwakke positie hebben. Ze kunnen in één klap geen inkomen meer 

hebben en zullen aangewezen zijn op de sociale zekerheid, wat juist weer een negatieve 

invloed heeft op de al verslechterende economie. Tevens zijn platformwerkers geduchte 

concurrenten voor de nog overgebleven reguliere werknemers. Bij platformwerkers zal een 

werkgever geen verzekeringen en belastingen hoeven te betalen en kan hij gemakkelijk van de 

platformwerkers afkomen.142 Dit tast de onderhandelingspositie van de resterende 

werknemers aan. Zij staan immers nog voor de taak om wel te betalen voor verplichte 

risicoverzekeringen omtrent ziekte en werkeloosheid, verplicht pensioen, etc. terwijl een 

grotere groep zzp’ers ontstaat die dit juist niet hoeven te doen. Dit kan druk zetten op het 

Nederlandse stelsel van sociale rechten, verzekeringen en belastingen.143 Tot slot kan ook nog 

sprake zijn van een ongelijk speelveld met andere concurrerende platforms die nog wel met 

platformwerkers een arbeidsovereenkomst hebben en die de sociale lasten en verzekeringen 

betalen. Zo heeft de concurrent van Deliveroo, Thuisbezorgd, nog wel fietskoeriers in 

loondienst en de arbeidsinspectie gevraagd om de arbeidswetgeving te handhaven. Als gevolg 

van dit ongelijke speelveld overweegt bijvoorbeeld Foodora al om ook de zzp-constructie te 

gebruiken.144 Dit zal zorgen voor een domino-effect waarbij andere platforms die nog 

gebruiken van traditionele werknemers, ook voor de zzp-constructie gaan vanwege deze 

oneigenlijke concurrentie.  

 

3.5 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk is eerst het juridische kader besproken waar platformwerkers onder kunnen 

vallen. Het blijkt dat onlineplatforms vaak hun platformwerkers kwalificeren als zzp’ers om 

zo allerlei regels en verplichtingen, voortvloeiende uit het Nederlandse arbeidsrecht, te 

omzeilen. Ons rechtsstelsel kent dan in feite eigenlijk ook maar twee smaken: iemand is een 

werknemer (met alle bescherming van dien) of een zzp’er (zonder bescherming); er zit niets 

tussen. Vooral de omstandigheden dat een platformwerker zich vrijelijk kan laten vervangen 
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en dat er vaak een beperkte gezagsverhouding is (en dat ze zelfs soms hun eigen ‘loon’ mogen 

bepalen), zorgen ervoor dat platformwerkers niet zomaar onder de bescherming van art. 7:610 

BW vallen. Toch heeft het arbeidsrecht een ruimer bereik dan alleen titel 7.10 van het BW. 

De Waadi met enige arbeidsrechtelijke bescherming kan ook van toepassing zijn op 

platformwerk, afhankelijk van de vraag of het platformwerk onder ‘arbeidsbemiddeling’ of 

‘terbeschikkingstelling van arbeid’ valt. De Waadi zal platformwerkers echter weinig soelaas 

kunnen bieden gezien de vormgeving van platformwerk en de moeilijkheid om te voldoen aan 

de vereisten van arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling. Daarnaast bestaat ook nog de 

moeilijke toepasbaarheid van de wetsartikelen van de Waadi. Zo zal een beroep op het gelijke 

behandelingsvoorschrift van art. 8 Waadi bij voorbaat al zinloos zijn vanwege het feit dat 

digitale platforms geen cao toepassen en waarschijnlijk geen werknemers in dienst zullen 

hebben.  

 

Vervolgens zijn de platforms Werkspot, Helpling en Deliveroo gekozen om de problematiek 

van het juridisch kader in kaart te brengen en is een verdeling gemaakt naar het platform als 

digitaal prikbord, bemiddelaar en werkgever/opdrachtgever. Bij Werkspot als digitaal 

prikbord speelt arbeidsrechtelijk niet veel en heeft het platform een erg passieve rol. Helpling 

als bemiddelaar heeft een actievere rol en kan waarschijnlijk onder de Waadi vallen. Tot slot 

heeft Deliveroo als werkgever/opdrachtgever de actiefste rol en kan worden beargumenteerd 

dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en zijn fietskoeriers. 

Desalniettemin heeft de kantonrechter vrij recentelijk geoordeeld dat geen sprake is van een 

arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en een fietskoerier, maar dat diegene een zelfstandige 

is. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het hier gaat om een holistische benadering waarbij alle 

omstandigheden van het geval een rol spelen. Elk geval (en platform) kan anders worden 

beoordeeld. Door dit onduidelijke juridische kader en de door platforms zelf gekozen 

kwalificatie van zelfstandigen, ontstaan tal van nadelige gevolgen voor platformwerkers. Zo 

missen platformwerkers niet alleen juridische individuele bescherming van onder andere titel 

7.10 van het BW, maar ook de collectieve bescherming die voortvloeit uit een cao. Ook 

kunnen gezondheidsproblemen door de aard van het werk en victimisatie een rol spelen. 

Platformwerkers kunnen zonder pardon (en zonder juridische toetsing) van een platform 

worden verwijderd. Tot slot kunnen ook allerlei economische gevolgen nog een rol spelen, 

variërend van een beroep op de sociale zekerheid tijdens een economisch reces tot 

ondergraving van de sociale zekerheid en een domino-effect op platforms die vanwege de 

oneigenlijke concurrentie ook de switch maken van werknemerschap naar zelfstandig 

ondernemerschap wat betreft hun platformwerkers.  

 

Een remedie voor platformwerkers zou kunnen zijn om hun juridische status individueel aan 

te vechten. Dit kan echter, zoals uit de Deliveroo-uitspraak blijkt, een lastige opgave zijn. Wat 

mogelijk veel interessanter (en effectiever) voor platformwerkers kan zijn, is om hun zwakke 

juridische positie collectief aan te vechten door gebruik te maken van collectieve middelen 

waar traditionele werknemers over beschikken. Echter, zoals al kort is besproken in paragraaf 

1.1, is dit niet zomaar een gegeven vanwege het feit dat het mededingingsrecht hier bepaalde 

grenzen aan kan stellen. Daarom zal in het volgende hoofdstuk het mededingingsrecht in 

verhouding tot de collectieve middelen uitgebreid worden besproken.  
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HOOFDSTUK 4: MEDEDINGINGSRECHTELIJKE GRENZEN EN 

MOGELIJKE UITZONDERINGEN VOOR PLATFORMWERKERS  

 

4.1 Inleiding 

 

Uit hoofdstuk drie blijkt dat platformwerkers een zwakke arbeidsrechtelijke positie hebben als 

gevolg van een onduidelijk juridisch kader en dat daardoor eenvoudig misbruik van ze kan 

worden gemaakt. Een mogelijke oplossing voor deze groep werkenden zou zijn om 

collectieve middelen in te kunnen zetten, zoals vakvereniging, het sluiten van cao’s en het 

recht op collectieve actie. Echter, het is nog maar de vraag of dit mededingingsrechtelijk wel 

kan, aangezien het merendeel van de platformwerkers in beginsel vooralsnog als zzp’ers 

wordt gezien (en gekwalificeerd) en collectieve middelen traditioneel alleen met werknemers 

worden geassocieerd. Het mededingingsrecht kan een mogelijke blokkade vormen voor 

platformwerkers die over collectieve middelen willen beschikken. In dit hoofdstuk zal eerst in 

paragraaf 4.2 een korte inleiding worden gegeven omtrent het mededingingsrecht in 

vergelijking tot het collectieve arbeidsrecht, en dan met name het spanningsgebied tussen 

deze twee rechtsgebieden. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 besproken of platformwerkers 

collectief kunnen onderhandelen (oprichten van een vakvereniging en het afsluiten van cao’s) 

en welke mededingingsrechtelijke grenzen dit eventueel verhinderen in paragraaf 4.4. Hierna 

wordt in paragraaf 4.5 bezien of er eventuele wettelijke of jurisprudentiële uitzonderingen zijn 

op deze mededingingsrechtelijke grenzen ten aanzien van dit collectieve onderhandelen. Tot 

slot zal in paragraaf 4.6 nog worden onderzocht of platformwerkers collectief kunnen staken 

in verhouding tot het mededingingsrecht. In paragraaf 4.7 volgt een conclusie. Al met al zal 

blijken dat voor platformwerkers nog wel wat mededingingsrechtelijke obstakels moeten 

worden overwonnen, voordat zij hun positie collectief kunnen verbeteren. 

 

4.2 Spanning mededingingsrecht en collectief arbeidsrecht 

 

Het mededingingsrecht is een rechtsgebied dat erop toeziet dat geen kartelafspraken (zoals 

prijsafspraken) tussen ondernemingen worden gemaakt alsmede dat een onderneming geen 

misbruik maakt van een economische machtspositie. Het mededingingsrecht is vastgelegd in 

het VWEU en de Mw. Toezicht en handhaving omtrent het mededingingsrecht is toebedeeld 

aan de Europese Commissie (hierna te noemen: ‘de Commissie’) en de Autoriteit Consument 

en Markt (hierna te noemen: ACM).145 Een grote overlap bestaat tussen het nationale en 

Europese mededingingsrecht. De Nederlandse wetgever heeft getracht om zoveel mogelijk 

formuleringen van het communautaire mededingingsrecht over te nemen in de Nederlandse 

Mw. Dit heeft tot gevolg dat voor de toepassing van het mededingingsrecht er een grote mate 

van beïnvloeding is door de beschikkingenpraktijk van de Commissie en het HvJ EU.146 Het 
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basisprincipe is dat de Mw niet strikter en niet soepeler zal zijn dan de EU-

mededingingsregels.147 Het Nederlandse mededingingsrecht is derhalve gemodelleerd naar het 

Europese. De belangrijkste verbodsbepalingen van de Mw zijn het eerder kort besproken 

kartelverbod (art. 6 Mw, equivalent van art. 101 VWEU), het verbod op misbruik van 

machtspositie (art. 24 Mw, equivalent van art. 102 VWEU) en de ex ante toetsing van fusies 

die de mededinging in belangrijke mate zouden kunnen beperken (hoofdstuk vijf Mw, 

equivalent van de Merger regulation).148 Het kartelverbod zal als enige verbodsbepaling in 

deze scriptie worden behandeld, aangezien platformwerkers voornamelijk met deze 

mededingingsrechtelijke grens in aanraking zullen komen wanneer zij over collectieve 

middelen willen beschikken. 

 

Het collectieve arbeidsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op cao’s, vakbonden, 

ondernemingsraden, stakingen en de rol van de overheid (nationaal en internationaal) in het 

arbeidsleven. Anders gezegd, waar het individuele arbeidsrecht de veelomvattende regels 

bevat die in het arbeidsrecht gelden, geeft het collectieve arbeidsrecht de instituties en de 

procedureregels. Dit zijn de regels voor het spel dat dit individuele arbeidsrecht moet 

teweegbrengen.149 Collectieve middelen zijn hier een onderdeel van. De vrijheid om een 

vakvereniging te beginnen en eraan deel te nemen, om collectief te onderhandelen en het recht 

op collectieve actie zijn alle essentieel voor sociale rechtvaardigheid. Zo dragen de collectieve 

middelen eraan bij dat (organisaties van) werkgevers en werknemers met elkaar regulerend op 

kunnen treden op het terrein van arbeidsvoorwaarden alsmede om verschillende belangen in 

overeenstemming met elkaar te brengen, maar ook om de zwakkere (sociaaleconomische) 

positie van de werkenden te compenseren.150  

 

Op het eerste gezicht lijken de twee rechtsgebieden niet veel met elkaar gemeen te hebben; de 

één betreft oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik en de ander het collectief compenseren 

van de ongelijke machtspositie tussen werkgever en werknemer. Desalniettemin bestaat een 

frictie tussen deze twee rechtsgebieden, wat vooral wordt gezien bij het sluiten van cao’s. Het 

sluiten van cao’s richt zich mede op de beperking dan wel uitsluiting van loonconcurrentie en 

concurrentie op andere arbeidsvoorwaarden. Wanneer werknemer en werkgever gebonden 

zijn aan een cao op grond van de Wet Collectieve Arbeidsovereenkomst (hierna te noemen: 

Wet CAO), dan staat het de individuele partijen niet langer vrij om afwijkende individuele 

afspraken te maken.151 Een gebonden werkgever kan derhalve niet ingaan op een voorstel van 

een (beoogd) werknemer om de werkzaamheden te verrichten tegen arbeidsvoorwaarden die 

minder gunstig zijn dan die voortvloeien uit de cao. Indien het systeem van de cao niet zou 

bestaan, dan ontstaat de situatie dat werknemers die werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf en die 

                                                           
(zzp’ers)” ten behoeve van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken (Radboud Universiteit, januari 
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exact dezelfde werkzaamheden verrichten, onderlinge concurrentie ervaren op loon en andere 

arbeidsvoorwaarden. Dit heeft een ‘race to the bottom’ op het gebied van arbeidsvoorwaarden 

en sociale bescherming tot gevolg. Cao’s hebben dus een beschermende werking jegens 

werknemers en creëren rust op de arbeidsmarkt.152 Dit is het tegenovergestelde van het 

principe van het mededingingsrecht. Het mededingingsrecht gaat ervan uit dat vrije 

mededinging leidt tot de productie van goederen en het aanbieden van diensten tegen de 

optimaalste prijs. Afspraken die de concurrentie op de markt beperken, zijn meestal kwalijk 

voor consumenten, aangezien consumenten meer betalen voor een product dan dat het op dat 

moment werkelijk waard is. Cao’s leiden tot harmonisatie van loonkosten van concurrerende 

ondernemingen. In sectoren waarin loonkosten een belangrijk deel vormen van de 

productiekosten kan dit mededingingsbeperkende gevolgen hebben.153  

 

Concluderend, cao’s beperken de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en daarmee in zekere 

mate ook de vrije markt, terwijl het mededingingsrecht dergelijke beperkingen juist probeert 

te voorkomen.154 Toch is niet per definitie sprake van botsing tussen cao’s en het 

mededingingsrecht. Hier is alleen sprake van als de effecten van de arbeidsmarkt de 

goederen- en dienstenmarkt betreden en voor mededingingsrechtelijke problemen zorgen. Het 

vaak gehanteerde argument dat een cao per definitie de concurrentie beperkt en hiermee in 

strijd is met het mededingingsrecht is derhalve onjuist; het mededingingsrecht is namelijk niet 

gemaakt om ook op de arbeidsmarkt zelf te gelden.155 

 

4.3 Collectief onderhandelen voor platformwerkers? 

 

In de vorige paragraaf is gebleken dat een bepaald spanningsveld bestaat tussen het 

collectieve arbeidsrecht en het mededingingsrecht, wat vooral wordt aangetroffen bij het 

sluiten van cao’s. De vraag die opkomt, is of platformwerkers überhaupt wel een 

vakvereniging kunnen opstarten en daarmee collectieve afspraken kunnen afsluiten. Eerst de 

opmerking dat de Nederlandse wet geen recht op collectief onderhandelen kent. Het 

uitgangspunt van de wet is dat werkenden vrijelijk de mogelijkheid hebben om zich te kunnen 

organiseren en dat iedere organisatie juridisch beschouwd dezelfde mogelijkheden heeft om 

overleg met werkgevers af te dwingen, haar eisen kracht bij te zetten en overeenkomsten aan 

te gaan. Iedere organisatie bevindt zich in dezelfde uitgangspositie.156 Wel biedt de al eerder 

genoemde Wet CAO een juridisch raamwerk voor de in het kader van collectief 

onderhandelen gesloten overeenkomsten. Art. 1 lid 1 Wet CAO definieert een cao als: 

 

“Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door 

een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van 

werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, 
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153 S.B. Noë in T&C Mededingingswet, art. 16 Mw, aant. 2 (online, laatst bijgewerkt op 1 november 2017).  
154 Jansen 2018, 130.  
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waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij 

arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.” 

 

Op het eerste gezicht lijkt het dat alleen een vereniging van werknemers een cao kan afsluiten 

met een vereniging van werkgevers. Echter, art. 1 lid 2 Wet CAO kent de volgende bepaling:  

 

“Zij kan ook betreffen aannemingen van werk en overeenkomsten van opdracht. Hetgeen in 

deze wet omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgevers en werknemers is bepaald, vindt dan 

overeenkomstige toepassing”. 

 

Het is de vraag of deze uitzondering alleen toeziet op de inhoud van de overeenkomst of ook 

op de aard van de contractspartij. Vanwege de tweede zin van art. 1 lid 2 Wet CAO kan een 

ruime uitleg worden gegeven waarbij een cao dus ook kan worden aangegaan door een of 

meer opdrachtgevers (of vereniging van opdrachtgevers) enerzijds en een vereniging van 

opdrachtnemers (zelfstandigen dus) anderzijds.157 Zo beschouwd, zou een organisatie van 

platformwerkers een cao kunnen afsluiten met een werkplatform (opdrachtgever). Immers, het 

oprichten van een vakvereniging wordt naar Nederlands recht opgericht bij meerzijdige 

rechtshandeling, heeft leden, een omschreven doel in de statuten en rechtspersoonlijkheid. Bij 

vakverenigingen is dit doel vaak een sociaaleconomische belangenbehartiging van 

werkenden/werknemers. Dit zijn slechts formele vereisten waar een vereniging voor 

platformwerkers snel aan kan voldoen.158 Mocht de vereniging niet in haar statuten hebben 

opgenomen dat zij cao’s kan aangaan, dan zal zij alsnog overeenkomsten kunnen afsluiten om 

haar doelen na te streven. Desalniettemin zal uit de volgende paragraaf blijken dat het 

mededingingsrecht zich hevig verzet tegen het sluiten van dergelijke overeenkomsten door 

platformwerkers waardoor het nog maar de vraag zal zijn of zij wel collectief kunnen 

onderhandelen. 

 

4.4 Mededingingsrechtelijke grens: het kartelverbod  

 

Het al kort besproken ‘kartelverbod’ ziet erop toe dat geen mededingingsbeperkende 

afspraken worden gemaakt. Het kent zijn basis in art. 101 lid 1 VWEU en – bijna 

gelijkluidend – in art. 6 lid 1 Mw. Het artikel stelt dat: 

 

“alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en 

alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig 

kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst”. 

 

Art. 6 lid 1 Mw omvat dezelfde elementen en is bijna identiek aan art. 101 lid 1 VWEU, maar 

beperkt zich tot de Nederlandse markt of een deel daarvan. Beide artikelen worden tezamen 

toegepast, indien de mededingingsbeperkende gedraging of afspraak onder reikwijdte van het 
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Europese mededingingsrecht valt. Dit zal het geval zijn wanneer de handel tussen lidstaten 

van de EU wordt beïnvloed. Men spreekt ook wel van een ‘interstatelijk effect’. Wanneer dit 

zich voordoet, is de ACM (en de nationale rechter) verplicht op grond van het Europese recht 

om art. 101 VWEU toe te passen.159 Voor de toepassing van het kartelverbod komt het aan op 

de vraag hoe de neergelegde norm van dit artikel dient te worden geïnterpreteerd. Deze 

interpretatietaak ligt bij de nationale rechter, de ACM en het HvJ EU. De discussie rondom de 

interpretatie van dit artikel betreft vooral welke doelstellingen het eigenlijk 

mededingingsrecht bevat. Sinds de jaren ’90 kent het Europese mededingingsrecht een 

sterkere economische grondslag dan daarvoor. Dit had tot gevolg dat de economische theorie, 

met als belangrijkste kernwaarde de efficiëntie van marktwerking, de grondslag is geworden 

voor een beoordeling of iets in strijd is met het mededingingsrecht.160 Deze ‘economisering’ 

van het mededingingsrecht heeft geleid tot de huidige discussie waarbij de vraag rijst of er 

nog wel ruimte is voor een mededingingsrechtelijke beoordeling van niet-economische 

belangen dan wel publieke belangen en of het mededingingsrecht hier wel het juiste 

instrument voor zou moeten zijn.161 Mijns inziens kan de bescherming van de zzp’ers (of in 

dit geval platformwerkers) zeker als publiek belang worden gezien, helemaal wanneer het 

‘schijnzelfstandigheid’ betreft. Het is echter nog maar de vraag of hier wel 

mededingingsrechtelijke ruimte voor is.  

 

Zoals uit hoofdstuk één is gebleken, worden platformwerkers in beginsel als zzp’er gezien. 

Dit betekent dat zij op grond van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht als 

onderneming worden gezien en de ACM de mededingingswet op hen toepast. Zo kunnen zij 

niet collectief optreden door bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken te maken omtrent 

minimumtarieven met opdrachtgevers, omdat het kartelverbod dit hen verbiedt. In 

tegenstelling tot de traditionele werknemer wordt de platformwerker zo het recht op 

vereniging in vakbond-achtige collectieven ontzegd voor zover deze gericht zijn op het sluiten 

van cao’s.162 Desalniettemin, zijn er enkele uitzonderingen op het kartelverbod omtrent het 

sluiten van cao’s waar platformwerkers mogelijk een beroep op kunnen doen. Deze komen in 

de volgende paragrafen aan bod. 
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4.5 Wettelijke uitzonderingen op het kartelverbod 

 

4.5.1 Artikel 6 lid 3 Mw / artikel 101 lid 3 VWEU 

 

Op grond van art. 6 lid 3 Mw (en art. 101 lid 3 VWEU) worden overeenkomsten die 

mededingingsbeperkend zijn, en dus in principe onder het kartelverbod vallen, uitgezonderd 

van het kartelverbod, indien is voldaan aan vier voorwaarden. De voorwaarden houden in dat: 

(i) de betrokken afspraak een bijdrage moet leveren aan een verbetering van de productie of 

distributie van producten of tot bevordering van technische of economische vooruitgang, (ii) 

een ‘billijk aandeel’ van de voordelen wordt doorgegeven aan ‘de gebruikers’ (over het 

algemeen consumenten), (iii) de beperking niet verder strekt dan noodzakelijk en (iv) 

restconcurrentie overblijft. Op grond van deze uitzondering zal een belangenafweging moeten 

worden gemaakt. Als de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, is de afspraak 

uitgezonderd van het kartelverbod.163 De nadelen zijn bijvoorbeeld dat de tariefafspraken een 

negatief effect zullen hebben op de prijsstelling. Eventuele voordelen kunnen zijn gelegen in 

betere sociaaleconomische omstandigheden voor de zzp’ers, de waarde hiervan voor de 

samenleving, het voorkomen van een ‘race to the bottom’ of het tegengaan van 

commodificatie van arbeid.164 De bewijslast voor het voldoen aan de voorwaarden omtrent 

deze uitzondering zal bij de zzp’er liggen. 

 

Vooral de eerste twee voorwaarden zijn problematisch voor platformwerkers om aan te 

voldoen. Volgens de Commissie dient het bij de eerste voorwaarde te gaan om 

‘efficiëntiewinsten’. Het moet gaan om objectieve voordelen die geen subjectieve elementen 

herbergen. Uit Richtsnoer 49 blijkt: 

 

“Dit betekent dat efficiëntieverbeteringen niet worden beoordeeld uit het subjectieve 

standpunt van de partijen. Kostenbesparingen die voortvloeien uit het feit dat de partijen 

enkel hun marktmacht uitoefenen, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Wanneer 

bijvoorbeeld ondernemingen overeenkomen om prijzen vast te stellen of markten te verdelen, 

beperken zij de productie en zodoende ook de productiekosten”.165 

 

Het lastige van deze kwestie is of minder concrete voordelen, zoals het voorkomen van een 

‘race to the bottom’, de verbetering van de sociaaleconomische positie van zzp’ers, etc. 

kunnen worden meegewogen bij deze ‘efficiëntiewinsten’. Het komt in feite neer op hetgeen 

is beschreven in paragraaf 4.3. Het gaat om een afweging tussen economische en sociale 

voordelen waarbij de vraag optreedt of er ruimte is voor de weging van publieke belangen bij 

de huidige interpretatie van de Commissie en de ACM omtrent de beoordeling van 

tariefafspraken tussen zzp’ers. Ook de tweede voorwaarde (een billijk aandeel van de 
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voordelen terecht komt bij de afnemers) is een obstakel. Uit Richtsnoer 86 blijkt dat onder 

‘billijk voordeel’ dient te worden verstaan: “het doorgeven van voordelen de gebruikers 

minstens moet compenseren voor eventuele daadwerkelijke of te verwachten negatieve 

gevolgen die zij ondervinden van de beperking van de mededinging”.166 Hier ook weer de 

vraag of kan worden bewezen hoe meer algemene, abstracte, lange-termijn voordelen die 

gericht zijn op de samenleving, ten goede komen aan de afnemers en hoe dit dient te worden 

gekwantificeerd.167 Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het voor 

platformwerkers lastig zal zijn om een beroep te kunnen doen op art. 6 lid 3 Mw en 101 lid 3 

VWEU, aangezien bewezen dient te worden welke efficiëntievoordelen de afspraken 

opleveren en hoe deze voordelen bij de afnemers terechtkomen. Dit zal een onbegonnen klus 

voor de platformwerker opleveren, aangezien zij niet over deze informatie (kunnen) 

beschikken en derhalve niet aan de bewijslast van deze uitzondering zullen voldoen.  

 

4.5.2 De bagatelbepaling 

 

De Mw kent een wettelijke uitzondering op het kartelverbod, namelijk de bagatelvoorziening 

ex art. 7 Mw. Deze regeling kent geen gelijkluidende bepaling in het Europese 

mededingingsrecht. Als voorwaarden stelt art. 7 Mw dat: (i) bij de afspraken niet meer dan 

acht ondernemingen betrokken zijn, (ii) de gezamenlijke omzet in het voorafgaande 

kalenderjaar van de bij de afspraken betrokken ondernemingen niet hoger is dan € 5,5 

miljoen, indien daarbij uitsluitend ondernemingen zijn betrokken wier activiteiten zich in 

hoofdzaak richten op het leveren van goederen  en (iii) € 1,1 miljoen in andere gevallen.168 

Sinds 3 december 2011 is de bagatelvrijstelling uitgebreid, zodat het kartelverbod evenmin 

van toepassing is op afspraken waar ondernemingen niet meer dan 10% marktaandeel bezitten 

ten aanzien van de relevante markt(en) waar de afspraak voor geldt.169 Deze vrijstelling van 

het kartelverbod geldt niet, indien een afspraak alsnog een (potentieel) effect heeft op de 

handel tussen de lidstaten; een dergelijke afspraak valt dan onder het Europese kartelverbod 

van art. 101 VWEU. Het Nederlandse mededingingsrecht kan namelijk geen regelingen 

toestaan die meer ruimte bieden omtrent het beperken van de mededinging dan welke het EU-

recht toestaat. Nationale mededingingsbepalingen mogen op enige wijze geen afbreuk doen 

aan het Europese kartelverbod. Hierbij is sprake van rechtstreekse werking en voorrang boven 

de nationale mededingingsbepalingen.170  
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De vraag rijst wanneer een afspraak ‘potentieel effect’ heeft op de handel tussen lidstaten. 

Hiertoe heeft de Commissie in 2004 de Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van 

de handel’ uitgebracht.171 De Commissie stelt dat de marktpositie en omzet van de betrokken 

ondernemingen aanwijzingen kunnen geven voor de vraag of een afspraak de handel tussen 

lidstaten kan beïnvloeden.172 Hiervoor gebruikt de Commissie de ‘geen “merkbaar-effect” op 

de handel-regel’, die in feite neerkomt op een weerlegbaar negatief vermoeden. Cruciaal 

hierbij is of het totale marktaandeel op de relevante markten niet meer dan 5% bedraagt en, in 

het geval van horizontale afspraken, de onder de afspraak vallende producten niet meer dan       

€ 49 miljoen van de communautaire jaaromzet bedragen.173 De ACM sluit zich aan bij de 

richtsnoeren van de Commissie voor de beoordeling of zzp’ers/ondernemingen aan de 

bagatelvrijstelling hebben voldaan.174 Tot slot is de vraag wat onder het eerdergenoemde 

begrip ‘relevante markt(en)’ dient te worden verstaan. Dit begrip is geduid in de 

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepalingen van de relevante markt voor het 

gemeenschappelijke mededingingsrecht van 1997. De Bekendmaking omvat aanwijzingen 

voor het bepalen van de relevante geografisch markt, de productmarkt en het marktaandeel 

van de betrokken ondernemingen op de desbetreffende markt.175 Het gaat deze scriptie te 

buiten om deze complexe aanwijzingen hier verder te beschrijven. Wel kan worden 

opgemerkt dat het voor platformwerkers te ingewikkeld zal worden om al deze verschillende 

markten in kaart te brengen alsmede hun marktaandeel en mate van invloed daarin te 

berekenen. Dit staat een mogelijk beroep op de bagatelbepaling in de weg.  

 

Uit onderzoek van Panteia176 blijkt dat zzp’ers nauwelijks gebruikmaken van de 

bagatelvrijstelling. Het rapport geeft meerdere redenen hiervoor. Zo is vooral de 

marktafbakening te onduidelijk waardoor de rechtsonzekerheid te groot is. Het in kaart 

brengen van de ‘relevante markt’ is het grootste struikelblok. Zo ontstaat een adagium waarbij 

zzp’ers denken: ‘bij twijfel niet doen’. Andere redenen kunnen zijn dat deelnemers een hoog 

risico lopen op zeer hoge boetes en schadeclaims, indien zij achteraf toch niet voldoen aan de 

bagatelvrijstelling en dus in strijd hebben gehandeld met het kartelverbod. Het afbakenen van 

wat de ‘relevante markt’ is en welk aandeel partijen op die markt gezamenlijk hebben is een 

(te) complexe exercitie die feitelijke input vereist die niet altijd voorhanden is dan wel niet tot 

eenduidige uitkomsten zal leiden.177 Kortom, mijn inziens kan worden gesteld dat het geen 

eenvoudige klus zal zijn voor een platformwerker om zelf te beoordelen of is voldaan aan de 

                                                           
171 Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

2004/C 101/07, Pb. van 27.4.2004.  
172 Richtsnoeren artikel 81 lid 3 (nu: artikel 101 lid 3 VWEU), punt 47, Pb. Eu, Nr C/101, van 27 april 2004.  
173 Richtsnoeren artikel 81 lid 3 (nu: artikel 101 lid 3 VWEU), punt 52, Pb. Eu, Nr C/101, van 27 april 2004. 
174 Zie https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13591_bagatelvrijstelling-uitzondering-

kartelverbod-mededingingswet-28-november-2014.pdf (geraadpleegd op 1 november 2018)  
175 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht, Pb. EG, Nr. C/372/03, van 9 december 1997. 
176 Y. Prince, J. Snoei, W. van Rijt, P. van der Zeijden, Panteia, Effecten van de verruimde 

bagatelvrijstelling, bijlage bij de brief van de Minister van Economisch Zaken van 17 december 2014, 

Kamerstukken I 2014/15, 31 531, T. 
177 Position Paper A. Gerbrandy & P. Kreijger over “Mededingingsrecht in relatie tot samenwerking tussen zzp-

ers” ten behoeve van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken (Universiteit Utrecht, januari 2016), p. 

33.  
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bagatelvrijstelling. Derhalve zal de bagatelbepaling niet veel betekenen voor platformwerkers 

om onder het kartelverbod uit te komen.  

 

4.6 Jurisprudentiële uitzondering op het kartelverbod 

 

4.6.1 De cao-exceptie 

 

Het HvJ EU heeft in 1999 een drietal arresten gewezen omtrent het spanningsveld tussen 

cao’s en het mededingingsrecht. 178 Het HvJ EU stelde dat (wat nu is) art. 3 VEU een beleid 

op sociaal gebied verlangt en dat de (huidige) artikelen 153-161 VWEU de taak aan de 

Commissie opdragen om een nauwe samenwerking te bevorderen tussen lidstaten op sociaal 

gebied en dan met name op het gebied van het recht zich te organiseren in vakverenigingen en 

van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.179 Voorts was het HvJ 

EU van mening dat een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan cao’s, maar dat 

de verwezenlijking van de met dergelijke overeenkomsten nagestreefde doelstellingen van 

sociale politiek te ernstig belemmerd zou worden, indien sociale partners zich aan het 

(huidige) art. 101 lid 1 VWEU moesten houden.180 Derhalve concludeerde het HvJ EU dat 

overeenkomsten die in het kader van collectieve onderhandelingen tussen sociale partners 

worden gesloten wegens hun aard en hun doel worden geacht niet onder art. 101 lid 1 VWEU 

te vallen.181 In deze zaken moest dus worden onderzocht of de bepaling tot stand was 

gekomen door collectieve onderhandelingen van werkgevers/werkgeversorganisaties en 

werknemersorganisaties en of het doel van de in het geding zijnde overeenkomst 

rechtvaardigt dat deze buiten de werkingssfeer van art. 101 lid 1 VWEU valt.182 Kortom, om 

een beroep te kunnen doen op deze uitzondering dienen de cao-bepalingen het resultaat te zijn 

van een sociale dialoog tussen organisaties van werkgevers en werknemers (aard-vereiste) en 

dienen de cao-bepalingen rechtstreeks tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden/en of 

bescherming van de werkgelegenheid te leiden (doel-vereiste). Deze vrijstelling van cao’s van 

het mededingingsrecht staat ook wel bekend als de Albany-doctrine of de cao-exceptie. De 

Nederlandse wetgever heeft deze doctrine gecodificeerd in art. 16 Mw.  

 

De cao-exceptie biedt werkgevers- en werknemersorganisaties de vrijheid om in het kader van 

collectieve onderhandelingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden afspraken te maken die, 

ondanks dat ze eventueel mededingingsbeperkend zijn, niet in strijd zijn met het 

mededingingsrecht. Kunnen platformwerkers (als zelfstandigen) ook enige profijt hebben van 

de cao-exceptie? Het is namelijk maar de vraag of werkgevers- en werknemersorganisaties 

ook de ruimte hebben om specifieke bepalingen op te nemen die slechts gelden voor zzp’ers 

en of de cao-exceptie ook de ruimte biedt voor andere organisaties dan werkgevers- en 

werknemersorganisaties om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor andere dan 

                                                           
178 HvJ EG 21 september 1999, NJ 2000,233 (Albany); HvJ EG 2 september 1999 (Brentjes); HvJ EG 21 

september 1999 (Drijvende bokken).  
179 HvJ EG 21 september 19991, nr. C-67/96 (Albany), r.o. 55.  
180 HvJ EG 21 september 19991, nr. C-67/96 (Albany), r.o. 59.  
181 HvJ EG 21 september 19991, nr. C-67/96 (Albany), r.o. 60.  
182 HvJ EG 21 september 19991, nr. C-67/96 (Albany), r.o. 63.  
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werknemers (lees: zelfstandigen).183 Het antwoord op deze vragen zal in de volgende 

paragrafen aan bod komen.  

 

4.6.2 Schijnzelfstandigheid en FNV/Kiem 

 

Zelfstandigen (en daarmee platformwerkers) worden in het Europese recht als onderneming 

gezien en vallen daarmee onder het kartelverbod. Onder ‘onderneming’ wordt verstaan: elke 

entiteit die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop 

zij wordt gefinancierd.184 Een entiteit verricht een economische activiteit als zij goederen of 

diensten aanbiedt op een markt.185 Hierbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat niet 

iedere natuurlijke persoon die als zzp’er werkzaam is, per definitie als ‘onderneming’ aan het 

kartelverbod gebonden is. Vooral van belang zal zijn of sprake is van het figuur van de 

‘schijnzelfstandige’. Dit begrip is met de al eerder kort besproken uitspraak FNV/Kiem 

geïntroduceerd en kan mogelijk soelaas bieden voor platformwerkers om onder het 

kartelverbod uit te komen.186 Gezien de complexiteit van dit arrest zullen eerst de feiten 

worden besproken, waarna wordt ingegaan op de rechtsvragen, het uiteindelijke oordeel van 

het HvJ EU en de mogelijke relevantie ervan voor platformwerkers. 

 

4.6.2.1 Feiten FNV/Kiem  

 

FNV Kiem en de werknemersvereniging Nederlandse toonkunstenaarsbond enerzijds en de 

werkgeversvereniging Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten 

anderzijds sloten een cao af voor 2006 en 2007 ten behoeve van remplaçanten van 

orkestleden. In deze cao waren niet alleen minimumtarieven opgenomen voor remplaçanten 

die in dienstverband werken (werknemersremplaçanten), maar ook voor remplaçanten die hun 

werkzaamheden verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (zelfstandige 

remplaçanten).187 Toen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna te noemen: NMa), 

voorloper van de huidige ACM, hier lucht van kreeg, kwam zij met een zogenoemd 

Visiedocument188 met daarin het ingenomen standpunt dat de minimumtariefbepaling voor 

zelfstandige remplaçanten onder het kartelverbod viel en dus niet onttrokken was aan het 

mededingingsrecht. Derhalve was de cao voor remplaçanten in strijd met het 

mededingingsrecht. Naar aanleiding van dit standpunt hebben de werkgeversorganisaties de 

cao opgezegd. Vervolgens is de FNV een procedure gestart tegen de NMa bij de rechtbank te 

’s-Gravenhage om een verklaring voor recht te verkrijgen waarin is opgenomen dat de 

minimumtarieven in de cao niet in strijd zijn met het mededingingsrecht. De rechtbank wees 

de eis van de FNV af.189 De FNV is vervolgens in hoger beroep gegaan waarbij het 

                                                           
183 Jansen 2018, p. 132.  
184 HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, r.o. 21 (Höfner en Elser). 
185 HvJ EG 16 juni 1987, C-118/85, r.o. 7 (Commissie/Italië). 
186 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem). 
187 A.P.C.M. Jaspers, ‘Grenzen aan sociale concurrentie bij vrij verkeer van diensten en bij mededinging’, ArA 

2015/02, p. 41.  
188 Nederlandse Mededingingsautoriteit, Cao-tariefbepalingen voor zelfstandigen en de Mededingingswet 

(Visiedocument), Den Haag: Nederlandse Mededingingsautoriteit 2007. 
189 Rb. Den Haag 27 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3551. 
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gerechtshof te ’s-Gravenhage prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ EU. De 

verwijzende rechter kwalificeerde de zelfstandige remplaçanten voorlopig als ‘ondernemer’, 

omdat zij van hun inkomsten afhankelijk zijn van opdrachten die zij zelfstandig op de markt 

van remplaçanten weten te verkrijgen; zij concurreren daardoor met andere remplaçanten. Tot 

slot investeren de remplaçanten zelf in muziekinstrumenten. Toch kon de verwijzende rechter 

de oplossing niet duidelijk afleiden uit het Verdrag noch uit de rechtspraak van het HvJ EU.190 

De vragen van het gerechtshof Den Haag waren: 

 

1. Moeten de mededingingsregels van het Unierecht aldus worden uitgelegd dat een 

bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten tussen verenigingen van 

werkgevers en van werknemers waar in is bepaald dat zelfstandigen die op basis van 

een overeenkomst van opdracht voor een werkgever hetzelfde werk verrichten als de 

werknemers die onder de werking van de cao vallen, een bepaald minimumtarief 

moeten ontvangen, reeds op grond dat die bepaling voorkomt in een cao, buiten de 

werkingssfeer van artikel 101 VWEU valt?191 

 

2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, valt die bepaling dan buiten 

de werkingssfeer van artikel 101 VWEU in het geval deze bepaling (mede) bedoeld is 

ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die onder de werking 

van de cao vallen en is het daarbij nog van belang of die arbeidsvoorwaarden 

daardoor rechtstreeks of slechts indirect worden verbeterd?192 

 

4.6.2.2 Conclusie A-G Wahl 

 

Ruim twee jaar na de prejudiciële vragen kwam A-G Wahl met zijn conclusie. A-G Wahl 

overwoog in zijn conclusie in de eerste plaats dat het aard-vereiste van de cao-exceptie op 

collectieve overeenkomsten ziet die zijn gesloten in het kader van collectieve 

onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersverenigingen. Voorts stelde A-G Wahl 

dat wanneer vakverenigingen namens zelfstandigen optreden, zij moeilijk kunnen worden 

beschouwd als werknemersverenigingen. In die omstandigheden lijken vakverenigingen 

veeleer op te treden in de hoedanigheid van beroepsvereniging of ‘ondernemingsvereniging’; 

daarmee vallen cao-bepalingen ten behoeve van zelfstandigen (in casu die van de 

remplaçanten-cao) buiten de werkingssfeer van de cao-exceptie.193 Tot slot stelt A-G Wahl 

dat het aan het Hof ’s-Gravenhage is om op basis van alle hem door partijen in het 

hoofdgeding overlegde gegevens en bewijzen vast te stellen of de Albany-uitzondering 

daadwerkelijk van toepassing is. Het moet waarschijnlijk zijn dat zonder de cao-bepalingen 

een aanzienlijk aantal werknemers zal worden vervangen door zelfstandigen die opereren 

tegen lagere kosten. A-G Wahl erkent het voorkomen van sociale dumping als legitiem doel 

                                                           
190 F.J.L. Pennings, ’Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, 

NTER 2015/04, p. 113.  
191 Hof Den Haag 9 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:5381, r.o. 3.6.  
192 Hof Den Haag 9 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:5381, r.o. 3.6. 
193 Conclusie van advocaat-generaal Wahl van 11 september 2014, nr. C-413/13 (FNV Kiem), r.o. 24-27.  
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en brengt dit onder de rechtstreekse verbetering van de werkgelegenheid en de 

arbeidsvoorwaarden.194 In paragraaf 4.6.3 wordt de relevantie hiervan verder besproken.  

 

4.6.2.3 Oordeel FNV/Kiem  

 

Het HvJ EU volgde al binnen twee maanden na het advies van A-G Wahl met zijn oordeel. 

Allereerst stelde het HvJ EU dat het, ondanks het een zuivere interne situatie betreft, bevoegd 

was om de prejudiciële vragen te beantwoorden gezien het feit dat art. 6 Mw moet worden 

uitgelegd op een wijze die strookt met art. 101 VWEU. Vervolgens overwoog het HvJ EU dat 

de remplaçanten-cao is afgesloten tussen een werkgeversorganisatie en gemengd 

samengestelde organisaties van werknemers die niet alleen voor werknemersremplaçanten 

hebben onderhandeld, maar ook voor zelfstandige remplaçanten.195 Onderzocht moet worden 

of een dergelijke cao gezien haar aard en doel tot stand is gekomen in het kader van 

collectieve onderhandelingen tussen sociale partners én of het op grond daarvan 

gerechtvaardigd is dat zij ten aanzien van de minimumtarieven voor zelfstandige 

remplaçanten buiten de werkingssfeer van art. 101 lid 1 VWEU zou moeten vallen.196  

Het HvJ EU stelde vast dat de zelfstandige remplaçanten, ondanks dat zij dezelfde 

werkzaamheden als werknemers uitvoeren, als ondernemingen worden gezien in de zin van 

art. 101 lid 1 VWEU, omdat zij hun diensten aanbieden op een bepaalde markt tegen beloning 

en zij deze diensten als onafhankelijke marktdeelnemers verrichten.197 Dit houdt volgens het 

HvJ EU in dat voor zover een vakbond zelfstandigen organiseert en namens hen een cao 

aangaat, deze bond niet optreedt als vakvereniging, maar als ondernemingsvereniging. Het 

HvJ EU stelt dat het VWEU geen bepalingen bevat die zelfstandigen aanmoedigen om een 

sociaal dialoog aan te gaan met ‘werkgevers’ waarbij zij diensten verrichten op basis van een 

overeenkomst van opdracht. Een dergelijke cao valt niet buiten de werkingssfeer van art. 101 

VWEU.198   

 

Het HvJ EU kwam verrassend wel met een uitzondering hierop, namelijk de in paragraaf 1.1. 

kort besproken ‘schijnzelfstandigen’. Hiervan is sprake als de persoon (i) handelt onder 

leiding van zijn ‘werkgever’ wat betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en de 

plaats en inhoud van zijn werk te kiezen, (ii) niet deelt in de commerciële risico’s van die 

‘werkgever’ en (iii) tijdens de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de 

onderneming van de ‘werkgever’ waarmee hij een economische eenheid vormt.199 Bij deze 

groep werkenden kan een bepaling in een cao toch worden geacht een resultaat te zijn van een 

sociale dialoog (en dus voldoen aan het aard-vereiste). Als argumenten voerde het Hof aan dat 

een dienstverlener zijn hoedanigheid als ondernemer kan verliezen wanneer hij niet 

zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt, maar (i) afhankelijk is van de opdrachtgever, (ii) het 

                                                           
194 F.J.L. Pennings, ’Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, 

NTER 2015/04, p. 114. 
195 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem), r.o. 24.   
196 F.J.L. Pennings,’ Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, 

NTER 2015/04, p. 114. 
197 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem), r.o. 27.  
198 Jansen 2018, p. 133.  
199 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem), r.o. 36.  



Pagina | 50  
 

begrip ‘werknemer’ in het Unie-recht moet worden gekwalificeerd naar objectieve criteria 

kenmerkend voor de arbeidsverhouding en (iii) dat een kwalificatie als zelfstandige naar 

nationaal recht niet uitsluit dat een persoon moet worden aangemerkt als werknemer in het 

Unie-recht, indien zijn zelfstandigheid slechts fictief is en een echte arbeidsverhouding 

verhult.200 Het HvJ EU besluit dat het aan de verwijzende rechter is om vast te stellen of de 

zelfstandigen waarvoor collectief is onderhandeld wel echte ondernemers zijn of dat sprake is 

van ‘schijnzelfstandigen’. Het Hof ’s-Gravenhage oordeelt uiteindelijk dat de zelfstandige 

remplaçanten voldoen aan de omschrijving van schijnzelfstandigen en verklaart voor recht dat 

het mededingingsrecht zich niet verzet tegen een cao-bepaling die een werkgever ertoe 

verplicht tegenover zelfstandige remplaçanten als bedoeld in het onderhavige geval cao-

bepalingen toe te passen en met name bepaalde (minimum) tarieven te hanteren.201  

 

4.6.3 Relevantie en gevolgen FNV/Kiem voor platformwerkers 

 

In paragraaf 4.4.1 werden vragen gesteld of werkgevers- en werknemersorganisaties de ruimte 

hebben om cao-bepalingen op te nemen die slechts gelden voor zzp’ers en of organisaties 

anders dan werkgevers- en werknemersorganisaties, de cao-exceptie kunnen gebruiken om 

collectieve afspraken te maken voor zzp’ers. Met het FNV/Kiem-arrest kunnen beide vragen 

negatief worden beantwoord. Enkel wanneer de platformwerkers als schijnzelfstandigen 

worden gezien, kan namens hen collectief worden onderhandeld. Wanneer zij als 

zelfstandigen worden gezien, dan zal de desbetreffende organisatie als 

ondernemingsorganisatie worden gezien en zal niet worden voldaan aan het aard-vereiste. Het 

zal voor een platformwerker niet gemakkelijk zijn om collectief te onderhandelen met een 

beroep op de status van schijnzelfstandigheid. Allereerst is dit weer een individuele 

benadering van de kwalificatievraag die voor elk geval (platform en platformwerker) anders 

uit kan pakken. Voorts zit de nodige ruimte tussen de criteria die het HvJ EU heeft gegeven 

voor de bepaling van schijnzelfstandigheid en die criteria die in het Nederlandse recht dienen 

te worden gehanteerd omtrent de vaststelling of sprake is van een arbeidsovereenkomst.202 

Platformwerkers zullen derhalve niet gemakkelijk onder het kartelverbod uit kunnen komen 

met een beroep op schijnzelfstandigheid wanneer zij collectief willen onderhandelen.  

 

Een van de vragen die nog na het FNV/Kiem-arrest resteert, is wat omtrent zelfstandigen 

allemaal mogelijk is om in een cao te bepalen. Is het mogelijk om in een cao een bepaling op 

te nemen die werkgevers verbiedt om zzp’ers in te schakelen voor werkzaamheden die door 

de cao worden bestreken?203 In tegenstelling tot het HvJ EU is A-G Wahl uitgebreid ingegaan 

op wat hieromtrent allemaal mogelijk is. A-G Wahl overwoog dat bescherming van de 

huidige en toekomstige werkgelegenheid voor werknemers kan worden beschouwd als een 

rechtstreekse verbetering van hun werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden. Wanneer 

werkgevers uit economisch oogpunt werknemers gaan vervangen door zelfstandigen, zou dat 

er eventueel toe kunnen leiden dat werknemers hun baan verliezen of geleidelijk worden 

                                                           
200 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13 (FNV/Kiem), r.o. 31-34.  
201 Hof Den Haag 1 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2305, r.o. 2.6.  
202 Jacobs 2017, p. 195.  
203 A. Stege, ’De cao en bepalingen die betrekking hebben op zzp’ers’, Arbeidsrecht 2016/44, p. 2.  
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gemarginaliseerd. Hierdoor zou ook de onderhandelingspositie van werknemers verzwakken. 

Dit zou kunnen betekenen dat wanneer voorwaarden in de cao betrekking hebben op 

zelfstandigen ten voordele van de arbeidsvoorwaarden van werknemers, zij buiten het 

mededingingsrecht vallen.204 Kortom, A-G Wahl acht het voorkomen van sociale dumping 

een legitiem doel en stelt dat cao-bepalingen die namens en in het belang van werknemers zijn 

onderhandeld en die alsmede ertoe strekken sociale dumping te voorkomen, in beginsel 

moeten worden geacht de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden rechtstreeks te 

verbeteren van werknemers in de zin van de Albany-rechtspraak.205 Deze bepalingen zouden 

dan buiten de werkingssfeer van het mededingingsrecht vallen. Dit is zelfs het geval wanneer 

het gaat om minimumtarieven die ten opzichte van zelfstandigen in acht genomen dienen te 

worden. Stege deelt de mening van A-G Wahl en gaat zelfs nog een stap verder door te stellen 

dat onder omstandigheden cao-partijen ook afspraken kunnen maken dat werkgevers geen 

gebruik mogen maken van de diensten van zelfstandigen, indien een minimumtarief 

onvoldoende bijdraagt aan de verbetering van werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden van 

werknemers.206 Hierbij merkt Stege op dat het HvJ EU nog niet heeft beoordeeld in hoeverre 

het in het kader van het voorkomen van sociale dumping geoorloofd is om ter verbetering van 

werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden van werknemers namens en in het belang van 

werknemers cao-afspraken te maken die de positie van zelfstandigen raken.207 

 

Met het begrip ‘schijnzelfstandigheid’ is het mijns inziens niet eenvoudiger voor 

platformwerkers geworden om collectief te onderhandelen en buiten het mededingingsrecht te 

vallen. Zelfstandigen (en platformwerkers) vormen bepaald geen homogene groep en de mate 

waarin zij zelfstandig hun marktaandeel bepalen, verschilt per geval. Dit zorgt ervoor dat 

collectief overleg ook moeilijk zal zijn, aangezien het van tevoren niet steeds duidelijk zal zijn 

of een cao-bepaling wel of niet toelaatbaar is. Het zal voor vakbonden moeilijk te voorspellen 

zijn of zij mede in het belang van (schijn)zelfstandigen mogen onderhandelen en zij zullen dit 

mogelijk als reden zien om het bij voorbaat niet te doen.208 Zo ontstaat een bijzondere situatie 

waarbij het spanningsveld tussen het mededingingsrecht en de cao-exceptie ervoor zorgt dat 

niet met en voor, maar mogelijk wel zonder en over zelfstandigen mag worden onderhandeld 

(in lijn met de visie van A-G Wahl). Dit doet de al zwakkere positie van de platformwerker 

geen goed.  

 

4.7 Mededingingsrecht versus stakingsrecht  

 

Het laatste hulpmiddel waar platformwerkers eventueel nog over kunnen beschikken, is het 

recht op collectieve actie, oftewel ‘staken’. Van oudsher is het recht op collectieve actie, met 

inbegrip van het stakingsrecht, gericht op de klassieke werknemer ex art. 7:610 BW209 en 

                                                           
204 F.J.L. Pennings, ’Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, 

NTER 2015/04, p. 114.  
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207 A. Stege, ’De cao en bepalingen die betrekking hebben op zzp’ers’, Arbeidsrecht 2016/44, p. 5.  
208 Jansen 2018, p. 139. 
209 Diepenbach 2018, p. 141. 



Pagina | 52  
 

wordt het gebruikt als ‘stok achter de deur’ tijdens collectieve onderhandelingen.210 Het is 

interessant om te bezien of platformwerkers ook de mogelijkheid hebben om collectief de 

handen ineen te slaan en een vuist te maken. Het stakingsrecht is namelijk te beschouwen als 

de hoeksteen van een systeem van vrije collectieve arbeidsbetrekkingen.211 In de huidige 

markteconomie zijn werknemers individueel niet opgewassen tegen werkgevers; sprake is van 

een zekere ongelijke machtsverhouding. Werknemers kunnen als collectief echter gunstigere 

arbeidsvoorwaarden bedingen, mits zij wel gebruik kunnen maken van het stakingsrecht. Om 

een hoog niveau van sociale gerechtigheid in de markteconomie te bereiken, is een stelsel van 

vrije collectieve arbeidsbetrekking een nuttig middel, maar deze zou niet effectief zijn zonder 

het stakingsrecht. Het collectief onderhandelen zou anders niets meer om het lijf hebben dan 

collectief bedelen.212 

 

In Nederland is het stakingsrecht niet wettelijk geregeld. De juridische basis is te vinden in 

art. 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest (hierna te noemen: ESH). In het beroemde NS-arrest213 

van 1986 heeft de HR de directe werking van art. 6 lid 4 ESH aangenomen. Art. 6 aanhef 

ESH en art. 6 lid 4 ESH bepalen het volgende omtrent het stakingsrecht:  

 

“Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te 

waarborgen, verbinden de Partijen zich:  

 

het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van 

belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde 

van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten”. 

 

Gelet op de bovenstaande formulering, volgt dat het recht om collectief op te treden niet los 

kan worden gekoppeld van het recht op collectief onderhandelen. Nu art. 6 aanhef en art. 6 lid 

4 ESH het recht op collectief optreden verbindt aan het recht om collectief te onderhandelen, 

kan worden gezegd dat er geen ruimte voor collectieve actie is, als er ook geen recht op 

collectief onderhandelen is.214 Het (jurisprudentiële) toetsingskader van art. 6 lid 4 ESH zal in 

het volgende hoofdstuk verder worden besproken.  

 

Volgens de eerder besproken jurisprudentie van het HvJ EU worden zelfstandigen als 

ondernemers aangemerkt en kunnen zij geen afspraken maken die de mededinging beperken 

op grond van het kartelverbod. Dit zou betekenen dat platformwerkers geen recht hebben om 

collectief te onderhandelen en derhalve ook geen recht hebben om collectieve actie te voeren. 

Zelfs wanneer het recht op collectieve actie zou worden ontkoppeld van het recht op collectief 

onderhandelen, dan zou het mededingingsrecht het stakingsrecht kunnen beperken. Het is de 

vraag of een collectieve actie an sich in strijd is met het mededingingsrecht. Het valt echter 

niet uit te sluiten dat de rechter een collectieve actie onrechtmatig acht, omdat het doel van de 

                                                           
210 Jacobs 2017, 209.  
211 Jacobs 2017, 209. 
212 Jacobs 2017, 209. 
213 HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 1986/688 (NS).  
214 Diepenbach 2018, 143.  
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actie - het willen maken van afspraken omtrent loon dan wel tarieven voor zelfstandigen - in 

strijd is met het mededingingsrecht.215 

 

Weinig jurisprudentie is beschikbaar omtrent zelfstandigen en het recht op collectieve actie. 

Een interessante uitspraak hieromtrent is die van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Midden-Nederland.216 In casu ging het om zelfstandige pakketbezorgers die zich hadden 

georganiseerd in de vereniging Subco Partners en collectieve acties gingen uitvoeren. Dit 

deden zij door middel van het blokkeren van de toegangen tot depots en werkwillige 

pakketbezorgers en derden de toegang te weigeren. PostNL verzocht de rechter om een 

verbod van deze acties. De voorzieningenrechter oordeelt dat uit de tekst van art. 6 lid 4 ESH 

en het doel en de strekking van het ESH blijkt, dat het recht om collectief actie te voeren is 

geschreven voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers.217 Het is niet bedoeld ‘om 

groepen zelfstandige ondernemers een middel in handen te geven om gezamenlijk op te 

trekken en invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van hun opdrachtgever teneinde voor 

een grote groep ondernemers een betere tegenprestatie te bedingen’. Zelfstandige 

ondernemers kunnen zich derhalve niet beroepen op de bescherming van art. 6 lid 4 ESH. Dit 

is echter anders wanneer het gaat om de categorie ‘schijnzelfstandige’ uit het FNV/Kiem-

arrest. Deze groep werkenden kan wel onder de bescherming van art. 6 lid 4 ESH vallen.218  

 

Een ander interessante, ietwat oudere uitspraak, is die van de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Haarlem van 2008.219 In deze casus ging het om een groep melkveehouders die lid 

was van de coöperatie Dutch Dairymen Board (hierna te noemen: DBB) en ging staken bij 

diverse zuivelfabrieken van Friesland Foods SA. Dit deden zij door middel van blokkades. 

Friesland Foods SA had de rechter in een kort geding verzocht om DBB te verbieden verdere 

blokkades te organiseren. DBB had gepleit voor een analoge toepassing van art. 6 lid 4 ESH. 

Hoewel geen sprake is van een werkgever-werknemerverhouding zoals bedoeld in het ESH, 

meende DBB dat het ESH wel op de onderhavige situatie kan worden toegepast, omdat de 

verhouding coöperatie-lid zekere overeenkomsten toont met die van de relatie werkgever-

werknemer.220 Dit beroep is door de voorzieningenrechter niet gehonoreerd. Tussen de positie 

van de door DBB vertegenwoordigde melkveehouders als zelfstandige ondernemers enerzijds 

en werknemers van een onderneming anderzijds bestaan zodanige wezenlijke verschillen, dat 

de gronden waarop aan werknemers het stakingsrecht wordt toegekend, niet richtinggevend 

kunnen zijn voor een oordeel omtrent de rechten die melkveehouders in verhouding tot 

melkafnemers op dit vlak hebben.221 Derhalve is er geen aanleiding voor een analoge 

toepassing van art. 6 lid 4 ESH. Dit geldt zowel voor melkveehouders die zijn aangesloten bij 

de coöperatie als voor degenen die dat niet zijn. De rechtbank komt tot de conclusie dat DBB, 

voor zover zij bij deze blokkade acties opkomt voor de aangesloten melkveehouders of 

                                                           
215 Diepenbach 2018, p. 148.   
216 Vzr. Midden-Nederland 20 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5373, JAR 2015/202.  
217 Vzr. Midden-Nederland 20 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5373, r.o. 4.5.  
218 Vzr. Midden-Nederland 20 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5373 r.o. 4.6.  
219 Rb. Haarlem (vzr.) 20 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4843. 
220 Rb. Haarlem (vzr.) 20 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4843, r.o. 4.2.  
221 Rb. Haarlem (vzr.) 20 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4843, r.o. 4.3.  
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aangesloten melkveehouders aanmoedigt om aan dergelijke acties deel te nemen, 

onrechtmatig handelt jegens Friesland Foods SA.   

 

Buiten de jurisprudentie om beweren enkele juridische auteurs in Nederland dat zelfstandigen 

ook een beroep kunnen doen op art. 6 lid 4 ESH,222 ondanks het feit dat de Nederlandse 

regering eind jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft aangegeven dat het stakingsrecht alleen van 

toepassing is op werknemers.223 Zo stelt Van der Heijden zelfs dat zelfstandigen mogelijk in 

rechte de bescherming van het ILO-verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van 

vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht kunnen inroepen (ILO-

verdrag 87).224 Het stakingsrecht van het ILO-verdrag is namelijk breder dan dat van art. 6 lid 

4 ESH en kent een minder sterke verbinding met het recht op collectieve onderhandelen. Of 

dit verdrag daadwerkelijk bescherming biedt, is nog maar de vraag. Het recht op collectieve 

actie wordt niet expliciet genoemd in het ILO-verdrag 87 en er wordt getwijfeld of dit er wel 

in kan worden gelezen.225 Al met al kan mijns inziens worden geconcludeerd dat het voor 

platformwerkers geen gegeven is om een beroep te kunnen doen op het recht op collectieve 

actie. Ze worden vooralsnog gekwalificeerd als ondernemer (zelfstandige) en niet werknemer, 

waardoor zij niet zomaar een beroep kunnen doen op art. 6 lid 4 ESH. Dit kan ernstige 

gevolgen met zich meebrengen die in het volgende hoofdstuk aan bod komen. Tot slot kan 

ook het mededingingsrecht een blokkade opwerpen wanneer de collectieve actie gericht is op 

collectieve afspraken over loon dan wel minimumtarieven. Wanneer de collectieve actie 

gericht is op bijvoorbeeld het afdwingen van medezeggenschap voor zelfstandigen, dan zal 

het mededingingsrecht in beginsel niet in de weg staan.226  

 

4.8 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk is allereerst het spanningsveld tussen het mededingingsrecht en het 

collectieve arbeidsrecht besproken. Het mededingingsrecht richt zich vooral op het 

voorkomen en het beperken van machtsmisbruik/oneerlijke concurrentie waarbij het 

collectieve arbeidsrecht juist meer toeziet op het collectief compenseren van de ongelijke 

machtspositie tussen werknemer en werkgever. De frictie tussen deze twee rechtsgebieden 

ziet men vooral bij het sluiten van cao’s die de mededinging beperken door bijvoorbeeld 

minimumafspraken. Gelet op de juridische vereisten, zouden platformwerkers wel een 

vakvereniging voor zichzelf kunnen beginnen en hiermee cao’s afsluiten, maar zij zouden dan 

al snel het kartelverbod van art. 6 Mw en 101 VWEU als mededingingsrechtelijke grens 

tegengeworpen kunnen krijgen. De wettelijke uitzonderingen op dit verbod in de zin van de 

artikelen 6 lid 3 Mw dan wel 101 lid 3 VWEU en de bagatelbepaling ex art. 7 Mw zullen voor 

platformwerkers ook weinig betekenen, omdat het uitermate lastig zal zijn om aan de (vooral 

                                                           
222 A.F. Bungener, ’het recht op collectieve actie voor zelfstandigen; de tandarts op de blokken!’, SMA 2002, 

p.555-560; F.B.J. Grapperhaus, T&C Arbeidsrecht, art. 6 ESH (herzien), aant. 13; R.M. Beltzer 2017, Sdu 

Commentaar Arbeidsrecht (online versie), art. 6 ESH (herzien), C.2.2. 
223 Kamerstukken II 1976/77, 13873, 10, p. 4; Kamerstukken II 1976/77, 13932 (R 1037), 10, p. 25.  
224 De annotatie van P.F. van der Heijden bij Rb. Midden-Nederland (vz.) 20 juli 2015, JAR 2015/202 in: JAR 25 

jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid, Den Haag 2016, p. 566-568.  
225 Diepenbach 2018, p. 152.  
226 Diepenbach 2018, p. 154.  
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economische) bewijslast van beide wetsartikelen te voldoen. Hoopvoller voor 

platformwerkers is de cao-exceptie als jurisprudentiële uitzondering op het kartelverbod 

waarbij overeenkomsten gesloten tussen sociale partners in het kader van collectieve 

onderhandelingen wegens hun aard en doel niet onder het kartelverbod vallen. Desalniettemin 

heeft het HvJ EU geoordeeld met het FNV/Kiem-arrest dat deze uitzondering niet geldt voor 

zelfstandigen en dat zelfstandigen die zijn verenigd in een organisatie om te onderhandelen 

(of een vakbond namens zelfstandigen) als ondernemingsorganisatie worden gezien en 

daardoor niet onder de cao-exceptie vallen. Hierdoor wordt een vakbond die zelfstandigen 

organiseert en namens hen een cao sluit, gekwalificeerd als ondernemingsvereniging in de zin 

van het mededingingsrecht en als vakbond voor de toepassing van de Wet CAO. Zo vervaagt 

de grens tussen het zijn van een vakbond en het zijn van ondernemersvereniging. Men is het 

allebei en komt met elkaar in de knel. Dit is alleen anders wanneer het schijnzelfstandigen 

betreft: werkenden in een vergelijkbare situatie met die van werknemers. Deze groep 

werkenden kan wel een beroep doen op de cao-exceptie. A-G Wahl heeft in zijn advies 

gesteld (welke niet is gevolgd door het Hof) dat sociale partijen wél cao-bepalingen kunnen 

opnemen ten behoeve van zelfstandigen, indien dit ter voorkoming van sociale dumping is. Zo 

kan de situatie ontstaan dat over zelfstandigen kan worden onderhandeld zonder dat zij zelf 

contractspartij zijn. Uiteindelijk is het vrij onduidelijk wanneer iemand schijnzelfstandige is. 

Platformwerkers kunnen derhalve niet zomaar een beroep op schijnzelfstandigheid doen 

wanneer zij collectief willen onderhandelen. Net zoals in hoofdstuk drie is dit ook weer een 

(ineffectieve) individuele benadering waar de rechter over zal moeten oordelen.  

 

Tot slot is het recht op collectieve actie voor platformwerkers ook niet eenvoudig; dit recht 

wordt immers alleen geacht te zijn voor werknemers. Het recht op collectieve actie wordt 

daarbij gekoppeld aan het recht op collectief onderhandelen. Uit jurisprudentie en de 

parlementaire geschiedenis blijkt dat de beschermende werking van art. 6 lid 4 ESH niet ziet 

op zelfstandigen en dat zij geen beroep op dit artikel kunnen doen, zelfs niet naar analoge 

toepassing. Dit is wel mogelijk als platformwerkers als schijnzelfstandigen worden gezien. 

Voorts kan het mededingingsrecht het recht op collectieve actie beperken wanneer het actie 

voeren is gericht op het willen maken van afspraken rondom loon dan wel tarieven voor 

zelfstandigen. Al met al vormt het kartelverbod een harde mededingingsrechtelijke grens voor 

platformwerkers die over collectieve middelen willen beschikken. Naast dit 

mededingingsrechtelijke obstakel bestaan ook nog diverse praktische obstakels voor 

platformwerkers. Deze komen uitgebreid aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 5: COLLECTIEVE MIDDELEN VOOR 

PLATFORMWERKERS IN DE PRAKTIJK 

 

5.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk vier is gebleken dat het mededingingsrecht in de vorm van het kartelverbod ex 

art. 6 Mw en art. 101 VWEU een blokkade opwerpt voor platformwerkers om over 

collectieve middelen te beschikken. Een geslaagd beroep op de cao-exceptie of 

schijnzelfstandigheid is niet zomaar een gegeven. Buiten deze mededingingsrechtelijke grens 

is het ook de vraag hoe collectieve middelen voor platformwerkers zich verhouden tot de 

praktijk. Zo dienen zij ook rekening te houden met allerlei praktische obstakels. Daarom 

zullen in dit hoofdstuk in  paragraaf 5.2 diverse praktische problemen worden besproken die 

het samenspel tussen platformwerkers en vakbonden bemoeilijken in het geval van collectieve 

middelen. Allereerst zal de dalende organisatiegraad van vakbonden aan bod komen en de 

moeilijkheden die vakbonden ervaren bij het vinden en het mobiliseren van platformwerkers. 

Hierbij zal een analogie worden gemaakt met de moeilijkheid die vakbonden ervaren om 

arbeidsmigranten te vinden en mobiliseren. Deze groep is namelijk in zekere zin vergelijkbaar 

met die van platformwerkers. Ook worden obstakels onderzocht die zowel platformwerkers 

als vakbonden ervaren om zich samen te verenigen. Hierna wordt in paragraaf 5.3 gekeken 

naar de juridische moeilijkheid voor platformwerkers om gebonden te raken aan een cao door 

middel van een (onduidelijke) werkingssfeer en waarom de Wet AVV ook weinig zal kunnen 

betekenen. In beginsel gaat het hier meer om een juridisch obstakel dan een praktisch, maar 

aangezien het wel een praktisch gevolg heeft voor platformwerkers, wordt het in dit hoofdstuk 

behandeld. Vervolgens worden in paragraaf 5.4 nog enkele praktische stakingsobstakels 

besproken. Tot slot volgt in paragraaf 5.5 een conclusie. Uiteindelijk zal blijken dat naast het 

mededingingsrecht, genoeg andere, praktischere obstakels collectieve middelen voor 

platformwerkers bemoeilijken.  

 

5.2 Praktische obstakels voor platformwerkers en vakbonden 

 

5.2.1 Bestaansrecht van de vakbond en een dalende organisatiegraad 

 

Al jaren is sprake van een trend dat steeds minder mensen lid zijn van een vakbond. In 2017 

was nog maar 19% van alle werknemers van 15 tot 75 jaar lid van een vakbond; de 

Nederlandse vakbonden hadden in totaal 1,7 miljoen leden. Naar verhouding zijn ook meer 

oudere personen lid van een vakbond dan jongere. Deze organisatiegraad is eveneens nog zeer 

ongelijkmatig verdeeld over bedrijfstakken.227 De vraag die opkomt, is of de Nederlandse 

vakbond überhaupt nog wel wat kan betekenen voor platformwerkers of is hij meer een 

‘papieren tijger’ geworden en bestaat in Nederland geen draagvlak meer voor vakbonden (en 

daarmee ook nieuwe cao’s)? Zoals uit paragraaf 3.4.1 blijkt, zijn cao’s een belangrijke 

hoeksteen voor de arbeidsverhoudingen in Nederland en zijn cao’s thans bepalend voor de 

                                                           
227 Bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond 23 juni 2018, https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2018/25/bijna-een-op-de-vijf-werknemers-lid-van-een-vakbond; Jacobs 2017, p. 10.  
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arbeidsvoorwaarden van een overgroot deel van de werknemers.228 De teruglopende 

organisatiegraad zorgt ervoor dat de legitimiteit van afspraken tussen sociale partners, waar 

cao’s onder vallen, in het geding raakt. Tevens komen door teruglopende ledenaantallen de 

financiering van de vakbonden en de mogelijkheid om door collectieve actie nieuwe cao’s af 

te dwingen in gevaar.229 

 

De afname van de organisatiegraad bij vakbonden heeft verschillende oorzaken. Zo hebben 

mensen door de individualisering van de samenleving minder de behoefte dan vroeger om 

zich te organiseren in bijvoorbeeld een politieke partij, kerk en vakbond. Tevens lijkt het erop 

dat de segmentering van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt een slechte uitwerking heeft op 

de bereidheid van de werknemer om zich te organiseren. Sprake is van een globalisering van 

de economie waar de vakbeweging (nog) geen vat op heeft. Groepen werkenden zoals 

flexibele arbeidskrachten, vrouwen, jongeren en minderheden zullen niet snel kiezen voor het 

vaak dure lidmaatschap van de vakbeweging. Dit heeft weer tot gevolg dat vergrijzing van het 

ledenbestand ontstaat.230 Daarnaast zou het grote aantal wettelijke voorzieningen ervoor 

kunnen zorgen dat werknemers niet ervaren dat een vakbondslidmaatschap iets extra’s kan 

opleveren.231 Ook zorgt het incorporatiebeding ex art. 14 Wet CAO ervoor dat de werknemer 

geen prikkel meer heeft om lid te zijn van de vakbond. De cao is toch wel van toepassing op 

hem. Dit wordt ook wel het ‘free riderseffect’ genoemd. Ongeorganiseerde werknemers 

ervaren wel de lusten, maar niet de lasten (vakbondscontributie).232 Tot slot is, mijns inziens, 

ook de steeds groter wordende groep zzp’ers in Nederland een oorzaak van de afzwakkende 

organisatiegraad. Vakbonden weten niet wat zij met deze groep aan moeten en zitten in dubio: 

wel vertegenwoordigen of niet? Hoe het ook zij, het cao-instrument (en daarmee de 

vakbonden) zijn vooralsnog gewenst door zowel werknemers als werkgevers.233 Zo blijkt uit 

cijfers van het CBS in 2017 dat 59% van alle werknemers vakbonden (heel) belangrijk 

vinden.234 Tevens is voor de vakbonden zelfs steun uit onverwachte hoek gekomen. 

Algemeen directeur H. van de Kraats van werkgeversvereniging AWVN heeft werkgevers 

opgeroepen om de leegloop van de vakbeweging te helpen stoppen door bijvoorbeeld actieve 

promotie onder nieuwe werkers, flyers verspreiden en proeflidmaatschappen aan te bieden 

tegen gereduceerd tarief. Van de Kraats vreest de teloorgang van het poldermodel wanneer de 

sociale partners niet meer representatief zijn en het recht van spreken verliezen omtrent 

belangrijke arbeidsmarktthema’s.235 Mijns inziens is het al met al duidelijk dat de rol van 

vakbonden (vooralsnog) niet is uitgespeeld en dat zij zeker wat kunnen betekenen voor 

platformwerkers. 

 

                                                           
228 B. Barentsen, ’Representativiteit is een illusie’, TRA 2016/11.  
229 R.F. Hoekstra, ’Bevoordeling vakbondsleden als redding voor het systeem van collectieve 

arbeidsvoorwaarden’, TRA 2016/103, p. 1.  
230 ‘Vakbond vergrijst sneller dan bevolking’, Fd.nl 24 september 2018.  
231 Jacobs 2017, p. 12-13.  
232 F.B.J. Grapperhaus & A. Stege, ’De representativiteit van de vakbond in relatie tot de ongebonden 

werknemer’, SMA 2008, p. 107.  
233 M. Rojer, ’Cao of geen cao, dat is de vraag’, TRA 2015/57, p. 4.  
234 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/25/bijna-een-op-de-vijf-werknemers-lid-van-een-vakbond 

(geraadpleegd op 1 november 2018).  
235 ‘Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden’, Fd.nl 1 oktober 2018.  
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5.2.2 Mobilisatie en organisatie van de platformwerker 

 

5.2.2.1 Een vergelijkbaar geval: arbeidsmigranten  

 

In paragraaf 2.3 is besproken hoe crowdworkers lastig te vinden en te mobiliseren zijn wat 

betreft collectieve middelen gezien de mate van hun verspreiding en anonimiteit op het 

internet. Dit verschilt enigszins van platformwerkers die werkzaam zijn via work-on-demand 

via app. Deze platformwerkers zijn ‘zichtbaarder’ voor de maatschappij, omdat zij lokaal (en 

niet digitaal) hun werkzaamheden verrichten. Desalniettemin is het maar de vraag of deze 

groep platformwerkers ook gemakkelijk te vinden en te mobiliseren is voor de vakbonden. 

Hierbij kan mijns inziens de vergelijking worden gemaakt met de moeite die vakbonden 

ervaren bij het collectief mobiliseren en organiseren van arbeidsmigranten.  

 

Al langere tijd stelt het vertegenwoordigen van migranten de vakbeweging voor enkele 

dilemma’s. De migranten behoren in beginsel niet tot de traditionele vakbondsachterban, zijn 

verhoudingsgewijs minder vaak vakbondslid alsmede ondervertegenwoordigd wat betreft het 

kaderleden- en personeelsbestand van de vakbeweging. Desalniettemin zijn migranten wel 

een belangrijk deel van de Nederlandse arbeidsmarkt en zijn zij vaak oververtegenwoordigd 

in de sectoren waar de vakbeweging normaliter zwak is georganiseerd.236 Toch is het 

organiseren van migranten en het behartigen van hun belangen een complexe en 

tijdsintensieve aangelegenheid. Zij zijn moeilijk te organiseren door diverse oorzaken. 

Allereerst hebben de migranten een mobiel karakter, is mogelijk sprake van taal- en 

cultuurbarrières en kunnen zij slechte ervaringen hebben met vakbonden in herkomstlanden 

én met de effectiviteit van vakbonden in bestemmingslanden. Voorts kan sprake zijn van 

onbekendheid met de vakbeweging en eigen rechten alsmede van een onduidelijke 

werkgevers-werknemersrelatie. Al deze oorzaken zorgen voor een moeilijke ledenwerving (en 

daarmee vertegenwoordiging) van arbeidsmigranten.237 Daar komt nog eens bij dat 

belangenbehartiging door middel van onderhandelingen met werkgevers en het voeren van 

rechtszaken zeer gecompliceerd en kostbaar zijn. Concrete resultaten zijn moeilijk te bereiken 

en het levert weinig inkomsten op voor nieuwe leden, maar zorgt wel weer voor hoge 

uitgaven. Daar komt bij dat het draagvlak onder autochtone leden kan verzwakken door de 

belangenbehartiging van arbeidsmigranten. Dit zal zich vooral voordoen bij werknemers aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt waar het meest sprake is van verdringing door 

arbeidsmigranten en waar zich een aanzienlijk deel van de traditionele vakbondsachterban 

bevindt. Dat het tegengaan van oneerlijke concurrentie ook de autochtone werknemers ten 

goede komt, is niet altijd duidelijk voor de achterban.238 

 

                                                           
236 L. Berntsen & J. Roosblad, Positie en strategie vakbeweging: Beschouwingen, analyses en voorstellen, 

Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2018, p. 39.  
237 W. Eshuis & P. de Beer, Vakbondsonderzoek gebundeld, 

Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015, publicatie 10, p. 33. 
238 W. Eshuis & P. de Beer, Vakbondsonderzoek gebundeld, 
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Vakbonden kunnen op twee manieren migranten vertegenwoordigen en organiseren: op 

universele basis of als bijzondere doelgroep. Bij een universele aanpak gaat het om een 

inclusieve, soms sectorale, class-based-benadering. Als sprake is van een 

doelgroepsbenadering, dan richt de vakbond zich op migranten in een bepaalde groep.239 Een 

mogelijk hulpmiddel hieromtrent is dat van ‘organizing’. Bij organizing gaat het om het 

opbouwen van een vakbonds- of machtsbasis in een bedrijf op werkvloer. Van belang is dat 

gebruik wordt gemaakt van innovatieve rekrutering van leden aan de hand strategische 

campagnes, zoals huisbezoeken en informele vakbondsleiders op de werkvloer. Het betreft 

campagnes die zich niet alleen richten op werkgevers, maar bijvoorbeeld ook op 

opdrachtgevers, politici en aandeelhouders. De media en publieke opinie spelen hier een grote 

rol in, waardoor gebruik wordt gemaakt van creatieve en mediagenieke acties. Een tweede 

kernelement van organizing is de nadruk op zelforganisatie. Werknemers dienen gezamenlijk 

hun belangen en eisen te formuleren om zo gezamenlijk actie te voeren voor verbetering en 

realisatie van hun eigen eisen.240 De FNV heeft enig succes behaald met de 

vertegenwoordiging en organisatie van arbeidsmigranten met behulp van de universele 

aanpak, bepaalde doelgroepaanpak en elementen van organizing. Zo hebben zij succes 

geboekt bij de vertegenwoordiging en organisatie van arbeidsmigranten in de campagnes: 

Eemshaven, Schoon Genoeg, de Poolse Brigade en Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 

werkplek. 241 Het gaat deze scriptie te buiten om de situaties bij deze vier campagnes 

uitvoeriger te beschrijven. Wel laten deze campagnes zien dat de vakbonden, ondanks 

eventuele problemen met eigen achterban, zich actief profileren op het gebied van 

arbeidsmigranten. Toch blijft het voor vakbonden lastig. De tijdelijke, grensoverschrijdende 

en kwetsbare arbeidsomstandigheden waar arbeidsmigranten zich in bevinden, een 

onduidelijke werknemers-werkgeversrelatie, aanwezige taalbarrières, angst voor victimisatie 

en afhankelijkheid van de werkgever (combinatie van werk-woonarrangement) zorgen ervoor 

dat het vertegenwoordigen en organiseren van arbeidsmigranten door vakbonden nog steeds 

geen makkelijke klus is.242 

 

5.2.2.2  Soortgelijke blokkades en meer voor platformwerkers  
 

Mijns inziens staan vakbonden voor vergelijkbare obstakels bij zowel het mobiliseren van 

platformwerkers als bij het mobiliseren van arbeidsmigranten. Waar het bij arbeidsmigranten 

gaat om tijdelijkheid en grensoverschrijdend werk, kent platformwerk een bepaalde 

‘grenzeloosheid’. De platformwerkers zijn geografisch verspreid, zeer mobiel en werken in 

een bepaalde isolatie van elkaar. Tevens is sprake van (tijdelijk) taak gebaseerd werk dat op 

                                                           
239 L. Berntsen & J. Roosblad, Positie en strategie vakbeweging: Beschouwingen, analyses en voorstellen, 
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korte termijn plaatsvindt.243 Een ander vergelijkbaar element is dat platformwerkers ook last 

hebben van een onduidelijke werknemer-werkgeversverhouding. Platformwerk kent namelijk 

in beginsel een digitale driehoeksverhouding waardoor het lastig is om de werkgever te 

kwalificeren en daarmee ook de onderhandelingspartner. Dit is te vergelijken met de 

arbeidsmigranten die vaak , op basis van een driehoeksverhouding, ook werkzaam zijn via 

uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus244. De juridische onduidelijkheid die ontstaat door 

dergelijke driehoeksverhoudingen zorgt ervoor dat het organiseren en het mobiliseren van 

arbeidsmigranten als uitzendkrachten en in gelijke zin platformwerkers geen eenvoudige 

opgave is. Wie is immers de werkgever in dergelijke driehoeksverhoudingen waar mogelijk 

mee te onderhandelen valt: het digitale platform dan wel het uitzendbureau of de 

opdrachtgever dan wel gebruiker van het platform?  

 

Daarnaast is één van de praktische problemen bij het organiseren van platformwerkers het 

vaststellen van de locatie van het werk.245 Dit komt doordat platformwerkers werkzaam zijn 

op klusbasis waardoor zij niet op één centrale plek kunnen worden gelokaliseerd én 

gemobiliseerd; ze zijn continue in beweging. Net zoals bij crowdworkers zorgt het mobiele 

karakter ervoor dat platformwerkers werkzaam via work-on-demand via app niet makkelijk 

‘collega’s’ tegenkomen tijdens hun werkzaamheden. Hierdoor is het ook moeilijker om zich 

met elkaar te identificeren en een collectieve gemeenschap op te bouwen. Toch laten 

initiatieven zoals het eerder besproken ‘Riders Union’ zien dat dit niet onoverkomelijk is. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de technologie die de verspreiding van platformwerkers mogelijk 

maakt, ook de sleutel vormt tot hun organisatie. Platformwerkers zijn zeer computervaardig, 

bekwaam in digitale communicatie en vrijwel continu online. Hierdoor lijkt het traditioneel 

organiseren in of dichtbij de werkplek of lokale gemeenschap veel minder nuttig, maar dienen 

vakbonden zich juist meer te richten op digitale campagnes, online fora, gig-worker-apps of 

normale beschikbare berichtensoftware om de geografische verspreiding te overwinnen.246 

 

Een ander praktisch obstakel is dat reputatie en ratings een erg belangrijke rol spelen bij het 

behouden van de werkrelatie met een bepaald platform of app. Platformwerkers kunnen 

hierdoor terughoudend zijn met het uitoefenen van enig collectief recht, aangezien dit 

negatieve effecten kan hebben op hun reputatie. Zo bestaat de mogelijkheid dat de werkrelatie 

gemakkelijk kan worden beëindigd via een eenvoudige deactivering of een uitsluiting van het 

platform of app.247 Net zoals de arbeidsmigranten kunnen de platformwerkers derhalve te 

maken krijgen met victimisatie wanneer zij zichzelf willen mobiliseren en organiseren. 

Kortom, platformwerkers zullen diverse praktische hindernissen moeten overwinnen om 

collectief onderhandelen te bereiken: (i) bevordering van gemeenschappelijke belangen – en 

                                                           
243 H. Johnston & C. Land-Kaslauska,’Organizing on-demand: Representation, voice and collective bargaining in 
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247 V. De Stefano, ‘The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour 

Protection in the ‘Gig-Economy’’, ILO Conditions of Work and Employment Series no. 71, Geneva: 2015, p. 15. 



Pagina | 61  
 

het overwinnen van concurrentie tussen platformwerkers; (ii) het bepalen van een locatie 

(virtueel of bij voorkeur reëel om isolatie te overwinnen) om samen te komen; (iii) het 

identificeren van de onderhandelingspartner, en (iv) het vinden van een ‘krachtsbron’ om zich 

collectief tegen te keren.248 

 

Tevens worstelen vakbonden en zelfstandigen met de vraag of zij wel samen moeten werken. 

Zo kan men beargumenteren dat aan de ene kant platformwerkers juist kiezen voor vrijheid, 

flexibiliteit en zelfredzaamheid. Enquêtes laten zien dat platformwerkers relatief jong zijn, 

soms student, en dat het overgrote deel minder dan een jaar actief is op een platform en niet 

van plan is om duurzaam actief te blijven als platformwerker.249 Niet elke platformwerker zal 

zich willen verenigen, aangezien zij het werk toch als tijdelijk bijbaantje tijdens de studie 

zien. Aan de andere kant twijfelen vakbonden ook of zij platformwerkers moeten 

vertegenwoordigen. Zo worden platformwerkers, vooralsnog, gekwalificeerd als 

zelfstandigen. Het eventueel behartigen van de belangen van deze groep werkenden kan het 

draagvlak onder de eigen leden op soortgelijke wijze als bij arbeidsmigranten aantasten. Een 

treffend voorbeeld hiervan is de botsing van twee vakbonden binnen de FNV omtrent de 

vraag of de vakbeweging de snelle opkomst van zzp-platforms moet bevechten of omarmen. 

Onderwerp in kwestie is een beoogd samenwerkingspact van FNV Horeca met het 

eerdergenoemde bedrijf Temper. De uitzendbond FNV Flex is fel tegen de samenwerking en 

ziet het als legitimering van schijnconstructies.250 Uiteindelijk heeft het FNV-hoofdbestuur 

dezelfde lijn als die van FNV Flex gevolgd en de samenwerking tegengehouden.251 Al met al 

komt het neer op een strijd van organisatieprincipes of ‘logica’s’ binnen de vakbeweging. Zo 

bestaat de logica van het lidmaatschap waar de vakbeweging zich concentreert op directe 

belangenbehartiging van de leden. Dit verschilt van de logica van invloed waarbij de 

vakbeweging tracht het overheidsbeleid op nationaal niveau te beïnvloeden en de 

compromissen die worden gesloten op sociaaleconomisch beleid tussen de centrale 

werkgeversorganisaties en de overheid.252 Desalniettemin gebruiken vakbonden wel diverse 

methodes om de situatie van platformwerkers te verbeteren. Zo gebruiken vakbonden een 

juridische strategie om de misclassificatie van platformwerkers aan te pakken (zoals bij 

Deliveroo is gebeurd in Nederland), richten zij verenigingen en allianties op die samenwerken 

met platformwerkers om namens hen te lobbyen en tot slot proberen vakbonden een 

verandering teweeg te brengen op overheidsniveau om collectieve middelen mogelijk te 

maken voor platformwerkers.253 
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5.3 Juridische problematiek van de cao-werkingssfeer en de Wet AVV  

 

Buiten de hierboven genoemde praktische obstakels waar platformwerkers mee in aanraking 

komen, zijn er ook nog juridische moeilijkheden betreffende de werkingssfeer van een cao. 

Willen platformwerkers onderworpen zijn aan de rechten en verplichtingen van een cao, dan 

moeten zij niet alleen gebonden zijn, maar ook onder de ‘werkingssfeer’ van een cao 

vallen.254 Dit ligt besloten in de woorden ‘en bij deze overeenkomst zijn betrokken’ van art. 9 

Wet CAO. Of werkenden onder de werkingssfeer vallen, dient te worden vastgesteld op basis 

van de werkingssfeerbepalingen in een cao zelf.255 Hier ligt gelijk de crux. Bij platformwerk 

gaat het om een driehoeksverhouding waarbij het platform zichzelf kwalificeert als ‘digitaal 

prikbord’ waar vraag en aanbod bij elkaar komen en de platformwerker als ‘zelfstandige’ 

werkzaam is. Een blik op bijvoorbeeld de werkingssfeerbepalingen van de Cao Horeca en 

Cao voor Uitzendkrachten256 laat zien dat beide cao’s aansluiten bij begrippen als werkgever 

en werknemer, arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst en bepaalde bedrijfsactiviteiten 

die de onderneming uitvoert. Een digitaal platform en een platformwerker zullen niet 

gemakkelijk onder dergelijke werkingssfeerbepalingen vallen.  

 

Het wordt ingewikkelder wanneer het gaat om een bedrijfstak-cao die geldt voor een gehele 

bedrijfstak of sector. Zo is Helpling een onlineplatform dat vraag en aanbod omtrent 

schoonmaakhulpen koppelt. Maar wat als een platformwerker als schoonmaker via Helpling 

gaat schoonmaken in een bedrijf dat met name ook horeca uitoefent. Is Helpling (en de 

platformwerker) nu gekoppeld aan de schoonmaak-cao, de horeca-cao of de uitzendkrachten-

cao? Als Helpling al onder de werkingssfeerbepaling van een cao zal vallen dan is het nog 

maar de vraag onder welke bedrijfstak dit zou zijn. Wanneer sprake is van een zekere 

‘samenloop’ van verschillende werkingssfeerbepalingen zal de rechter moeten bepalen welke 

cao voorrang heeft.257 Vele rechters benaderden deze problematiek vanuit het perspectief van 

de werkzaamheden van het individu.258 Echter, in 1995 heeft de HR verduidelijkt dat niet de 

‘aard van de werkzaamheden’ beslissend hoort te zijn, maar juist de ‘aard van de 

onderneming waar de arbeid wordt verricht’.259 Kortom, bij onduidelijkheid omtrent de 

formulering van de werkingssfeerbepaling wordt deze door de rechter ingevuld aan de hand 

van de ‘aard van de onderneming waar de arbeid wordt verricht’. Moeilijker ligt de situatie 

waar geen ‘heersende bedrijfsactiviteit’ is aan te wijzen en sprake is van een samengestelde 

onderneming die meerdere activiteiten verricht. Het zal dan ingewikkeld zijn om te bepalen 

welke bedrijfstak-cao überhaupt van toepassing zou kunnen zijn.260 Uiteraard kunnen 
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vakbonden wel proberen om cao-bepalingen op te nemen omtrent zelfstandigen, maar uit het 

vorige hoofdstuk blijkt dat dit vooralsnog niet snel mogelijk is wegens het mededingingsrecht, 

Alleen wanneer het om ‘schijnzelfstandigen’ gaat, is dit een eventuele optie. Al met al zorgt 

de problematiek rondom de werkingssfeer van een cao voor het praktische gevolg dat 

platformwerkers (en digitale platforms) moeilijk onder de werkingssfeer van een cao vallen 

en derhalve niet zo snel hier gebonden aan zullen zijn.  

 

Een ander probleem waar platformwerkers mee te maken zouden kunnen krijgen, is de 

problematiek omtrent het algemeen verbindend verklaren van een cao ten behoeve van 

zelfstandigen. Op grond van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend 

verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten van 1937 (hierna te noemen 

Wet AVV) kunnen cao-bepalingen algemeen verbindend verklaard worden en gelden voor 

een gehele sector. Het doel van een algemeenverbindendverklaring is om concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden te voorkomen, wat rechtsgevolgen heeft voor zowel gebonden 

werkgevers en werknemers als ongebonden werkgevers en werknemers. Alleen naar de 

werkingssfeer van de cao wordt gekeken.261 Op grond van art. 2 lid 4 Wet AVV kan een 

dergelijke verklaring ook betrekking hebben op cao-bepalingen betreffende aannemingen van 

werk en overeenkomsten van opdrachten. Zo lijkt het op het eerste gezicht dat art. 2 lid 4 Wet 

AVV een mogelijkheid vormt om cao-bepalingen omtrent zelfstandigen algemeen verbindend 

te verklaren. Dit kan hen betere arbeidsomstandigheden bezorgen, zelfs als de 

platformwerkers en de onlineplatforms niet ‘gebonden’ zijn aan een cao op grond van de wet 

of per contractuele situatie. Echter, uit het oude Visiedocument262 van de NMa en de recente 

leidraad van de ACM blijkt, dat het algemeen verbindend verklaren van bepalingen ten 

behoeve van zelfstandigen niet is toegestaan. 263 Zo had de Cao Architectenbureaus 2015-

2017 een cao-bepaling met daarin een minimumtarief voor ‘zelfstandige professionals’. Door 

druk van de ACM is deze bepaling uiteindelijk geschrapt bij het algemeen verbindend 

verklaren van de cao wegens een te grote kans op strijdigheid met het mededingingsrecht.264  

 

Zo bezien lijkt art. 2 lid 4 Wet AVV een ‘wassen neus’ en kan de Wet AVV weinig betekenen 

voor de positie van de platformwerker mede door het activisme van de ACM. Mijns inziens 

zijn echter genoeg vraagtekens te plaatsen bij deze rigide opstelling van de ACM. Zoals uit 

het vorige hoofdstuk blijkt, kan in de visie van A-G Wahl het voorkomen van sociale 

dumping een legitiem doel zijn en zou dit kunnen betekenen dat minimumtarieven, die ten 

opzichte van zelfstandigen in acht moeten worden genomen, onder de cao-exceptie kunnen 

vallen. Daarnaast bestaat nog de positie van de schijnzelfstandigen en hoeft niet elke 

collectieve afspraak gelijk mededingingsbeperkende gevolgen teweegbrengen en daarmee in 

strijd te zijn met het mededingingsrecht. Derhalve lijkt mij een absolute onmogelijkheid om 

cao-bepalingen (zoals minimumafspraken) ten behoeve van zelfstandigen algemeen 
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verbindend te verklaren, een stap te ver. Het is daarom een positieve ontwikkeling om te zien 

dat de ACM wel openstaat voor constructief overleg hieromtrent. Zo hebben in de tweede 

helft van 2016 de ministeries van OCW, SZW en EZ overleg gevoerd met de ACM en 

verenigingen van werkenden, werkgevers en opdrachtgevers in de culturele sector omtrent 

mogelijke opties voor versterking van de onderhandelingspositie van kunstenaars, ook in 

internationaal perspectief.265 Daarbij is ook de mogelijkheid besproken omtrent collectieve 

afspraken ten behoeve van zelfstandige kunstenaars en is uiteindelijk besloten om onderzoek 

te doen naar het effect hiervan op cultuursector.  

 

5.4 Stakingsobstakels  

 

Uit hoofdstuk vier is gebleken dat, mede gelet op de bewoordingen van art. 6 lid 4 ESH, een 

koppeling wordt gemaakt tussen het recht op collectieve actie en het recht op collectief 

onderhandelen. Onder andere uit de jurisprudentie en de parlementaire geschiedenis is 

gebleken dat de zelfstandige, en daarmee de platformwerker, niet zomaar een beroep kan doen 

op art. 6 lid 4 ESH aangezien dit artikel bedoeld is voor werknemers. Ook het 

mededingingsrecht kan een blokkade opwerpen. Dit is alleen anders wanneer het 

schijnzelfstandigen betreft; deze groep kan wel een beroep doen op art. 6 lid 4 ESH. In 

hoofdstuk één is al kort de vraag gesteld op welke manieren platformwerkers collectief actie 

zouden kunnen voeren. Zouden zij bijvoorbeeld het digitale platform kunnen ‘hacken’ 

waardoor de app die het platform gebruikt niet meer werkt of zouden zij bijvoorbeeld een 

restaurant dat een samenwerking heeft met Deliveroo kunnen bezetten? En zou dit, het 

mededingingsrecht daargelaten, überhaupt wel passen onder het toetsingskader van art. 6 lid 4 

ESH? Om deze vragen te beantwoorden, zal daarom eerst het huidige toetsingskader uiteen 

moeten worden gezet. 

 

In 2014 en 2015 zijn de arresten Enerco en Amsta uitgekomen die het toetsingskader van art. 

6 lid 4 ESH ingrijpend hebben veranderd.266 Afscheid is genomen van de benadering van het 

NS-arrest om allerlei vormen van collectieve acties in categorieën in te delen, variërend van 

acties die onder art. 6 lid 4 ESH vallen en acties die minder ‘normaal zijn’ en niet hieronder 

vallen.267 Op grond van deze twee arresten (ook wel de ENERCAM-formule genoemd) geldt 

het volgende toetsingskader: 

 

1. Elke collectieve actie van de vakbonden valt in beginsel onder de bescherming van art. 

6 lid 4 ESH, indien deze redelijkerwijs een bijdrage kan leveren aan de doeltreffende 

uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.  

2. Het recht op collectieve actie kan alleen worden beperkt via de weg van art. G ESH en 

dient maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk te zijn. Dit moet worden 

beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Omstandigheden die 

een rol kunnen spelen, zijn de aard en duur van de actie, verhouding tussen de actie en 
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het nagestreefde doel, de veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of 

derden en de aard van de belangen van die schade.268 

 

Het oude toetsingskader van het NS-arrest is eveneens nog van belang. Zo kan (soms zelfs 

beslissende) betekenis toekomen aan het feit of de ‘spelregels’ in acht zijn genomen. De 

bewijslast hiervan zal liggen op degene die een collectieve actie wil beperken of verbieden. 

De ‘spelregels’ zien toe op de zware procedureregels die in het NS-arrest zijn opgenomen. 

Onder deze ‘spelregels’ dient een collectieve actie tijdig te worden aangezegd 

(aanzeggingsvereiste) en moet de collectieve actie als laatste redmiddel worden ingezet 

(ultimum remedium-vereiste).269 De ‘spelregels’ zijn dus geen zelfstandige maatstaf meer, 

maar onderdeel van de omstandigheden die een rol kunnen spelen.270 Op het eerste gezicht 

lijkt het erop dat diverse obstakels opdoemen voor platformwerkers die een eventueel beroep 

op art. 6 lid 4 ESH willen doen. Allereerst wordt, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, 

wederom uitdrukkelijk verband gelegd tussen collectieve acties en collectief onderhandelen. 

Diepenbach en Jaspers hebben het over: “het stakingsrecht als sleutel in het recht op collectief 

onderhandelen”.271 Alle internationale toezichthoudende instanties koppelen namelijk het 

collectief actiemiddel aan het systeem van collectief onderhandelen tussen werknemers en 

werkgevers als onderdeel van het recht op vakbondsvrijheid: 

 

“The right to strike is an intrinsic corollary to the right to organize protected by Convention 

No. 87” en is direct verbonden met “the right of workers’ and employers’ organizations to 

organize their activities and to formulate their programmes for the purposes of furthering and 

defending the interests of their members”.272 

 

Buiten de koppeling tussen collectief onderhandelen en collectieve actie kan ook het ‘ultimum 

remedium-vereiste’ een hindernis opwerpen. Volgens deze ‘spelregel’ dient staken namelijk 

pas als uiterste middel te worden toegepast. De vraag is dan wat een platformwerker als 

minder heftig ‘onderhandelingsmiddel’ kan toepassen dan collectieve actie? Platformwerkers 

hebben geen onderhandelingsmacht inzake de voorwaarden die het platform aanbiedt, kunnen 

heel gemakkelijk worden uitgesloten van het platform dan wel app en werken ook nog eens 

geïsoleerd van elkaar. Mijns inziens hebben platformwerkers desalniettemin zeker kansen met 

betrekking tot het nieuwe toetsingskader van art. 6 lid 4 ESH. De ‘spelregels’ (waaronder het 

ultimum remedium-vereiste) vervullen geen zelfstandige toetsingsmaatstaf meer, maar 

fungeren als gezichtspunt bij de beoordeling die dient te worden gemaakt op grond van art. G 

ESH. Het belang van deze ‘spelregels’ en de waarde die eraan wordt gehecht bij de 

beoordeling van art. G ESH, variëren en is afhankelijk van het soort collectieve actie. In het 

kader van een algehele werkstaking hebben zij een groot gewicht, maar dat is minder wanneer 

sprake is van bijvoorbeeld een ‘prikactie’ van beperkte duur waardoor geen grote schade 

                                                           
268 Diepenbach 2018, p. 144.  
269 Zie HR 30 mei 1986, NJ 1986,688 (NS), r.o. 3.8 voor het aanzeggingsvereiste en HR 28 januari 2000, 

ECLI:NL:HR:2000:AA4618, NJ 2000/292 (Douwe Egberts) r.o. 3.4 en 3.5 voor het ultimum remedium-vereiste. 
270 M. Diepenbach & A.Ph.C.M. Jaspers, ’Stakingsrecht internationaal in de pas?!’, TRA 2016/55, p. 1.  
271 M. Diepenbach & A.Ph.C.M. Jaspers, ’Stakingsrecht internationaal in de pas?!’, TRA 2016/55, p. 3.  
272 Zie ILO FAC Digest, par. 523, 526 en 531. 
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wordt aangericht.273 Het komt erop neer dat de naleving van de ‘spelregels’ niet van belang is 

voor de vraag of de collectieve actie valt onder art. 6 lid 4 ESH en dat het ook niet zonder 

meer een grond is voor beperking of verbod van de collectieve actie op grond van art. G 

ESH.274 Een andere kans is mijns inziens het feit dat nu elke vorm van collectieve actie in 

beginsel onder het toetsingskader van art. 6 lid 4 ESH valt. Dit betekent dat ook de atypische 

vormen van staking (lees: andere vormen van staking dan de algehele werkstaking) onder art. 

6 lid 4 ESH vallen. Zo bezien is onze rechtspraak nu ruimer geworden omtrent de beoordeling 

of collectieve acties onder art. 6 lid ESH vallen en dus in beginsel rechtmatig worden geacht. 

Dit betekent echter geen immuniteit want de collectieve acties kunnen en zullen worden 

getoetst aan art. G ESH.275  

 

Aan het begin van paragraaf 5.4 is de vraag gesteld of platformwerkers het digitale platform 

kunnen ‘hacken’ om hiermee de app uit te schakelen of bijvoorbeeld een restaurant kunnen 

bezetten dat een samenwerking heeft met Deliveroo. Een interessante uitspraak die hier als 

analogie kan worden gebruikt, is het Asito-arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 2013.276 

In deze zaak heeft de FNV op 1 april 2009 een stakingsactie van schoonmakend personeel 

georganiseerd op Schiphol. Tweehonderd schoonmakers hebben een uur lang het 

hoofdkantoor van Asito bezet. Een van de ‘organizers’ van deze actie is strafrechtelijk 

vervolgd voor het plegen van huisvredebreuk ex art. 138 Sr. De HR heeft de beslissing om de 

verdachte vrij te spreken van deze strafrechtelijke gedraging in stand gehouden. De HR 

overwoog namelijk dat inderdaad inbreuk gemaakt was op het in art. 138 Sr beschermde recht 

van Asito, maar dat de strafrechtelijke gedraging gerechtvaardigd was door het in art. 6 lid 4 

ESH neergelegde recht op collectief optreden en dat de inbreuk slechts beperkt was en 

daarom niet in strijd was met art. G ESH.277 Wanneer zou worden doorgeredeneerd, zou mijns 

inziens kunnen worden gesteld dat wanneer platformwerkers een app ‘hacken’ die het 

platform gebruikt, zou kwalificeren als computervredebreuk ex art. 138ab Sr, maar dat 

(afhankelijk van de omstandigheden) dit rechtmatig kan worden geacht wegens het recht op 

collectieve actie ex art. 6 lid 4 en art. G ESH, zeker gezien het verruimde toetsingskader dat 

nu geldt en wanneer platformwerkers als schijnzelfstandigen worden beschouwd. Van Slooten 

deelt deze mening en stelt dat platformwerkers digitale strijdmiddelen kunnen gebruiken en 

dat een hackersaanval op het platform waardoor ‘de app eruit ligt’, een geoorloofde vorm van 

collectieve actie is gezien het criterium van het Amsta-arrest. Als een fysieke blokkade van 

een bejaardenhuis wordt gebillijkt, dan zou dat ook mogelijk ook gelden voor een digitale 

blokkade.278 Gelet op het verruimde toetsingskader en de feitelijke situatie bij Enerco kan 

                                                           
273 I. van der Helm, ’Procedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten’, 

Arbeidsrecht 2016/5, p. 4.  
274 I. van der Helm, ’Procedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten’, 

Arbeidsrecht 2016/5, p. 4. 
275 M. Diepenbach & A.Ph.C.M. Jaspers,’ Stakingsrecht internationaal in de pas?!’, TRA 2016/55, p. 2.  
276 HR 30 oktober 2013, JAR 2013/161 (Asito).  
277 HR 30 oktober 2013, JAR 2013/161, r.o. 4.4. Als reden waarom de inbreuk van onvoldoende gewicht was gaf 

de HR de volgende omstandigheden: de korte duur van de actie (1), de omstandigheid dat de werknemers uit 

eigen beweging zijn opgestapt (2), dat in de tussentijd geen schade is aangericht (3) en dat er een geringe inbreuk 

is gemaakt op de rechten van de werkgever en de in het kantoor werkzame werknemers (4). 
278 J.M. van Slooten, ‘Platformarbeid: nog een reden tot rethinking van het arbeidsrecht’, TvAO 2017, nr. 2, p. 
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mijns inziens ook het bezetten van een restaurant dat met Deliveroo samenwerkt (een derde 

partij dus) onder omstandigheden rechtmatig worden geacht.279 

 

Vermeldenswaardig is het gevolg als een collectieve actie door platformwerkers niet onder de 

beschermende werking van art. 6 lid 4 ESH valt. Wanneer deze situatie zich voordoet, dan zal 

de geoorloofdheid van de collectieve actie worden getoetst aan het algemene vermogensrecht 

(en soms het strafrecht). In Nederland is dit art. 6:74 BW (wanprestatie) en art. 6:162 BW 

(onrechtmatige daad).280 In sommige gevallen kunnen platformwerkers, wat betreft collectief 

actie voeren, dus ‘vogelvrij’ worden verklaard. Mijns inziens heeft Jacobs zeker een punt met 

zijn stelling dat men zich ten opzichte van zelfstandigen de vraag moet stellen of geen 

grondrecht van collectieve acties voor deze groep moet worden erkend die de zelfstandigen 

kan beschermen tegen toepassing van algemene civiele en strafrechtelijke leerstukken op hun 

acties.281 Gezien de zwakke positie van de platformwerkers, lijkt dit mijns inziens geen 

verkeerde wijziging. Tot slot bestaan ook nog andere vormen van collectieve actie die 

platformwerkers mogelijk kunnen gebruiken. Zo zouden bijvoorbeeld de fietskoeriers van 

Deliveroo gezamenlijk kunnen afspreken om niet ‘in te loggen’ op drukke bezorgtijden of 

feestdagen en het werk neer te leggen.282 Het is echter maar de vraag of dit enig gewicht in de 

schaal legt. Door de asymmetrische machtsverhoudingen in de platformeconomie en het feit 

dat platformwerkers makkelijk kunnen worden ontkoppeld en vervangen, is het uitoefenen 

van collectieve actie niet eenvoudig voor platformwerkers. Daarbij helpt ook niet dat het 

algoritme hogere tarieven kan vaststellen wanneer sprake is van een gebrek aan fietskoeriers 

om zodoende platformwerkers te motiveren om in te loggen.283 

 

5.5  Conclusie  

 

In dit hoofdstuk is getracht te onderzoeken tegen welke praktische obstakels platformwerkers 

kunnen aanlopen bij het uitoefenen van collectieve middelen. Buiten het feit dat vakbonden te 

maken hebben met een dalende organisatiegraad vanwege diverse oorzaken, is het ook 

moeilijk voor vakbonden om platformwerkers te vinden en mobiliseren. Platformwerkers zijn 

hiermee te vergelijken met arbeidsmigranten, die eveneens lastig te mobiliseren zijn. Beide 

groepen werkenden zijn zeer mobiel, bewegen zich van klus naar klus in kwetsbare 

arbeidsomstandigheden en hebben te maken met een onduidelijke werknemer-

werkgeversrelatie. Daarbij bestaat voor beide groepen ook nog het risico op victimisatie en is 

sprake van een driehoeksverhouding. Voor platformwerkers is voorts complicerend dat deze 

groep een digitale driehoeksverhouding kent waardoor het voor vakbonden moeilijk zal zijn 

om de locatie van het werk vast te stellen en te bepalen wie de onderhandelingspartner is bij 

het organiseren van platformwerkers. Ook werken platformwerkers geïsoleerd van elkaar en 

kunnen zij moeilijker met elkaar collectief een gemeenschap opbouwen. Wel biedt de nieuwe 

technologie voor vakbonden mogelijkheden om platformwerkers te organiseren. Daarbij komt 

                                                           
279 Enerco werd als ‘derde’ getroffen door de gevolgen van de collectieve actie. 
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281 Jacobs 2017, p. 241.  
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nog dat vooralsnog platformwerkers en vakbonden twijfelen of zij wel de handen ineen 

moeten slaan in verband met verschillende belangen, achtergronden en in het geval van 

vakbonden, aantasting van het draagvlak onder de eigen ‘traditionele’ leden. Toch weerhoudt 

dit vakbonden er niet van om alsnog diverse methodes toe te passen om platformwerkers bij te 

kunnen staan.  

 

Een juridische problematiek met een praktisch gevolg is de moeilijkheid die platformwerkers 

ervaren om onder de werkingssfeerbepaling van cao te vallen om zodoende aan een cao 

gebonden te raken. De complexiteit van de digitale driehoeksverhouding van platformwerk 

zorgt er namelijk voor dat dit problematisch kan zijn. Dit ziet men des te meer bij bedrijfstak-

cao’s waarbij de vraag opkomt welke bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit is van een digitaal 

platform. Ook het algemeen verbindend verklaren van een cao ten behoeve van 

platformwerkers zal lastig zijn, gezien de rigide opstelling van de NMa en zijn opvolger de 

ACM en zijn opvatting dat dit in strijd zou zijn met het mededingingsrecht. Bij deze rigide 

opstelling zijn echter wel genoeg vraagtekens te plaatsen, helemaal gelet op de (alhoewel 

spaarzame) mogelijkheden die er zijn om wél collectieve afspraken ten behoeve van 

zelfstandigen te maken en dat niet elke collectieve afspraak an sich in strijd is met het 

mededingingsrecht. Als laatste zijn nog enkele stakingsobstakels aan bod gekomen. Met de 

komst van het nieuwe toetsingskader door de arresten Enerco en Amsta zijn meer kansen 

gekomen voor platformwerkers die een beroep willen doen op art. 6 lid 4 ESH. Hoewel 

platformwerkers weinig voorhanden hebben om een minder ingrijpend middel toe te passen 

ten aanzien van het ultimum remedium-vereiste en een sterke koppeling is gemaakt tussen het 

recht op collectief onderhandelen en het recht op collectieve actie, zijn de ‘spelregels’ geen 

zelfstandige maatstaf meer en is een verruiming gekomen van mogelijke vormen van 

collectieve actie. Zo bezien zou bijvoorbeeld het ‘hacken’ van het platform om de app uit te 

schakelen dan wel het bezetten van een restaurant dat met Deliveroo samenwerkt naar 

omstandigheden onder de beschermende werking van art. 6 lid 4 ESH vallen. In het geval een 

collectieve actie niet onder deze beschermende werking valt, dan kunnen platformwerkers 

worden blootgesteld aan tegenvorderingen op grond van art. 6:74 BW of 6:162 BW. Andere 

manieren, zoals collectief het werk neer te leggen tijdens drukke periodes, zijn ook mogelijk 

voor platformwerkers, maar de vraag kan worden gesteld of dit wel zin heeft gezien het feit 

dat platformwerkers makkelijk kunnen worden ontkoppeld en vervangen en het algoritme 

actief platformwerkers zal aansporen met hogere tarieven om bij te springen tijdens drukte. Al 

met al kan nog veel terreinwinst worden geboekt omtrent het samenspel van collectieve 

middelen tussen platformwerkers en vakbonden, maar is de praktische uitvoering hiervan 

momenteel nog erg lastig. Eventuele oplossingen die de zwakke positie van de 

platformwerker kunnen verbeteren, zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
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HOOFDSTUK 6: RECHTSVERGELIJKING EN MOGELIJKE 

OPLOSSINGEN VOOR DE PLATFORMWERKPROBLEMATIEK  

 

6.1 Inleiding 

 

Uit de voorgaande hoofdstukken is onder andere gebleken dat momenteel een zekere 

‘platformisering’ van onze samenleving aan het plaatsvinden is. Platformarbeid is 

langzaamaan in Nederland aan het opkomen en is nog een vrij nieuw begrip. Door deze 

nieuwigheid vallen platformwerkers momenteel tussen ‘wal en schip’. Digitale platforms 

(mis)gebruiken de onduidelijkheid rondom de kwalificatievraag om platformwerkers als 

zelfstandigen te kwalificeren om hiermee allerlei wetgeving te ontwijken, terwijl zij zich in 

een zeer zwakke positie bevinden die vergelijkbaar is met die van schijnzelfstandigen. 

Collectieve middelen zouden zeer bruikbaar en welkom zijn voor platformwerkers om zo hun 

zwakke arbeidsrechtelijke positie te beschermen. Diverse mededingingsrechtelijke en 

praktische obstakels maken dit momenteel onmogelijk. Deze zwakke positie is niet 

onopgemerkt gebleven waardoor diverse overheden momenteel druk bezig zijn om deze 

problematiek aan te pakken. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke oplossingen eventueel 

mogelijk zijn ten aanzien van de platformwerkproblematiek alsmede een blik over de grens 

geworpen om enige inspiratie op te doen voor de aanpak van deze problematiek. Allereerst 

wordt in paragraaf 6.2 onderzocht wat de Nederlandse regering voor oplossingen heeft 

bedacht voor deze problematiek. In paragraaf 6.3 wordt gekeken of het Nederlandse recht zelf 

nu al oplossingen kan bieden. Vervolgens wordt in paragraaf 6.4 een rechtsvergelijking met 

Duitsland gemaakt om zo te onderzoeken of het Duitse recht mogelijk een oplossing kan 

bieden voor de platformwerkproblematiek. Voor Duits recht is gekozen vanwege het feit dat 

het Duitse recht veel invloed heeft gehad op het ontstaan van ons arbeidsrecht en sociale 

zekerheidsrecht, waardoor beide landen een soortgelijk rechtstelsel hebben.284 Tevens is voor 

Duits recht gekozen, omdat de Duitse overheid momenteel actief bezig is met de 

platformwerkproblematiek, waardoor het interessant is om te bezien of de Nederlandse 

wetgever mogelijk lering uit deze aanpak kan trekken. In paragraaf 6.5 komt een reflectie op 

het rechtsvergelijkend onderzoek en zullen nog andere mogelijke oplossingen worden 

besproken. Tot slot volgt in paragraaf 6.6 een conclusie. Het zal blijken dat diverse 

oplossingen te bedenken zijn voor de platformwerkproblematiek, maar dat deze niet zonder 

risico’s zullen zijn. 

 

6.2 Vertrouwen in de (platform-)toekomst? 

 

In paragraaf 2.5.1 is al kort gerefereerd naar het plan (‘Vertrouwen in de toekomst’) van de 

huidige regering om een nieuwe systematiek in te voeren waarbij het uurtarief in combinatie 

met de duur van een overeenkomst bepaalt (dwingendrechtelijk) of sprake is van een 

werknemersstatus. Het doel hiervan is om enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen 

zekerheid te bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds om 
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schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) te voorkomen.285 Zo zou bij wet moeten 

worden bepaald dat voor zzp’ers altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij laag tarief 

in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met 

het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een laag tarief wordt gedefinieerd als 

corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste 

loonschalen in cao’s.286 Om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen, komt één tarief. 

Op basis van de gehanteerde argumentatie zal dit tarief vermoedelijk liggen in een 

bandbreedte tussen de €15 en €18 per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan 

drie maanden.287 Kortom, bovenstaande systematiek kan zo worden uitgelegd dat wanneer 

sprake is van een uurtarief tot €15- €18 bruto, automatisch sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, indien meer dan drie maanden arbeid wordt verricht tegen betaling of 

wanneer het gaat om ‘reguliere werkzaamheden’. Wanneer het gaat om ‘niet-reguliere 

werkzaamheden’ korter dan drie maanden, kan het verrichten van werkzaamheden tot een 

uurtarief van €15 - €18 ook een overeenkomst van opdracht opleveren.288 Aan de bovenkant 

van de markt krijgen zelfstandige ondernemers de mogelijkheid voor een ‘opt-out’ voor de 

loonbelasting en de werknemersverzekeringen, indien sprake is van een hoog tarief in 

combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met 

het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Onder een ‘hoog tarief’ dient volgens het 

kabinet een tarief boven €75 per uur te worden verstaan en een kortere duur wordt 

gedefinieerd als korter dan een jaar.289 Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief komt een 

‘opdrachtgeversverklaring’ die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet scheppen bij de inhuur 

van zelfstandige ondernemers. De opdrachtgever kan deze verklaring verkrijgen via het 

invullen van een webmodule waarin een aantal duidelijke vragen worden gesteld omtrent de 

aard van de werkzaamheden. Met het invullen van de webmodule krijgt de opdrachtgever 

zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen 

(tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). Het onderdeel gezagsverhouding zal in 

de webmodule worden verduidelijkt en het kabinet zal de wet zo aanpassen dat 

gezagsverhouding meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele 

omstandigheden.290 
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De komst van deze toekomstige zzp-plannen is niet met luid gejuich ontvangen door diverse 

belangengroeperingen. Zo heeft op 24 januari 2018 overleg plaatsgevonden tussen minister 

Koolmees (SZW) en staatssecretarissen Snel (Financiën) en Keijzer (EZK) enerzijds en de 

verschillende belangengroeperingen anderzijds. De meningen waren sterk verdeeld en de 

meerderheid was geen voorstander van de plannen.291 Vakbonden willen misbruik 

voorkomen, terwijl ondernemers juist (meer) vrijheid en zekerheid willen.292 Buiten dit broze 

draagvlak zijn met de komst van deze nieuwe systematiek diverse vragen opgekomen. Zo is 

bij de laagste categorie een onderscheid gemaakt tussen ‘reguliere’ en ‘niet-reguliere’ 

werkzaamheden. Wat dient onder deze begrippen te worden verstaan? Zo spreekt het 

regeerakkoord over ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’. Het is nog onduidelijk of dit toeziet op de 

inschakeling voor of op het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Daarbij bestaat ook 

nog het risico op omzeiling en zal de Belastingdienst voor het handhaven van dit systeem 

moeten nagaan hoeveel uren iemand feitelijk heeft gewerkt en lumpsum- en stukprijzen ook 

nog eens terugrekenen naar een uurtarief.293 Mijns inziens lijkt dit een veeleisende exercitie 

voor de Belastingdienst, maar niet onoverkomelijk met genoeg ‘mankracht’. Of de 

Belastingdienst over deze mankracht momenteel beschikt, valt echter te betwijfelen.294 Dit 

even buiten beschouwing gelaten, uiteindelijk zal, hoe dan ook, nog steeds een 

arbeidsrechtelijke kwalificatie moeten worden gemaakt. Hoewel de opt-outregeling de meeste 

zekerheid biedt, omdat een werker hier in beginsel zelf voor zal moeten kiezen, kan toch de 

situatie ontstaan dat de ‘werkgever’ dit voorschrijft als voorwaarde om het werk te verkrijgen. 

Of schijnzelfstandigheid hiermee kan worden bestreden, is daarom nog maar de vraag.295 

Daarbij zal de Belastingdienst wederom voor de handhaving moeten toetsen hoeveel uren 

iemand feitelijk werkt en zal de fiscus lumpsum- en stuksprijzen prijzen moeten omrekenen 

naar uurtarieven. Tot slot zal de situatie bij de opdrachtgeversverklaring kunnen spelen dat 

deze ten onrechte is afgegeven en een boete volgt voor de opdrachtnemer. Ook hier zal dus 

weer (achteraf) een arbeidsrechtelijke kwalificatie moeten plaatsvinden.  

 

Buiten de voorgenoemde vragen kunnen mijns inziens genoeg andere vraagtekens bij deze 

nieuwe systematiek worden gezet als mogelijke oplossing voor de problematiek van 

platformwerkers dan wel schijnzelfstandigen. Uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO 

blijkt dat platformwerkers een gemiddelde beloning van €15 per uur verdienen. Hierbij wordt 

wel opgemerkt dat dit verschilt per activiteit;  taxichauffeurs verdienen bijvoorbeeld het meest 

en schoonmakers het minst.296 Zo bezien zouden platformwerkers dus onder deze nieuwe 

systematiek vallen, maar waarom zouden platforms gewoonweg niet de tarieven verhogen om 

deze nieuwe regeling te omzeilen? Dit is immers voor platforms nog steeds goedkoper dan 
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292 H.J.W. Alt, ’De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III’, TRA 

2018/36, p. 5.  
293 H.J.W. Alt, ’De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III’, TRA 

2018/36, p. 4. 
294 ‘Belastingdienst zoekt snel 4200 nieuwe medewerkers’, Fd.nl 17 oktober 2018.  
295 H.J.W. Alt, ’De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III’, TRA 

2018/36, p. 5. 
296 B. ter Weel e.a., De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, SEO economisch onderzoek (in 

opdracht van het ministerie van SZW) p. i.  
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wanneer zij te maken krijgen met een arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten van 

dien. Ook zal het afhangen van de contractuele (standaard)voorwaarden waar platformwerkers 

hun klussen onder verrichten, of zij dit in de regel incidenteel doen dan wel langer dan drie 

maanden én of het platform wel als opdrachtgever (en dus na drie maanden als werkgever) 

kan worden gekwalificeerd.297 Kortom, om van het regeringsvoorstel te profiteren, is een 

langere periode nodig dan drie maanden, aangezien deze drempel waarschijnlijk voor veel 

platformwerkers te hoog zal zijn (platforms kunnen daar bovendien goed op sturen) en 

platformwerkers dus nog steeds op een (holistische) toetsing achteraf door de rechter blijven 

aangewezen.298  

 

Nog veel belangrijker is de vraag of het instellen van een sociale ondergrens voor 

zelfstandigen überhaupt Europeesrechtelijk wel mogelijk is. Zo heeft de minister van SZW de 

Tweede Kamer afgelopen juni al laten weten dat de automatische arbeidsovereenkomst bij 

een laag tarief kan worden beschouwd als een beperking voor het vrij verkeer van diensten 

wegens het hanteren van minimumtarieven.299 Minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris 

Snel (Financiën) erkennen dat de nieuwe zzp-wetgeving een stuk lastiger uitvoerbaar is dan 

aanvankelijk gedacht, maar niettemin blijft de voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2020 

overeind.300 Gezien hoe belangrijk het HvJ EU het vrij verkeer van diensten ex art. 46 VWEU 

acht (zoals blijkt uit de Viking- en Laval-arresten301), lijkt deze nieuwe gekozen systematiek 

mijns inziens niet haalbaar en de opstelling van de minister en staatssecretaris té onrealistisch. 

Zwemmer gaat zelf nog een stap verder en is van mening dat: “De Nederlandse wetgever niet 

zomaar even kan dicteren wat een zelfstandig ondernemer minimaal moet verdienen. Dat lijkt 

in strijd met het Europese grondrecht van de vrijheid van ondernemerschap.”302 Al met al kan 

mijns inziens worden geconcludeerd dat platformwerkers weinig ‘vertrouwen’ zullen hebben 

in deze nieuwe systematiek gezien de voorgenoemde problemen en dat dit geen remedie voor 

hun problematiek zal brengen.  

 

6.3 Mogelijke oplossingen vanuit het Nederlandse recht? 

 

Zoals eerder is gesteld kent het Nederlandse arbeidsrecht twee smaken: die van werknemer en 

die van zelfstandige. De eerste categorie kent een hoge mate van sociale bescherming die 

grotendeels ontbreekt voor de tweede categorie. Beweerd zou kunnen worden dat het 

Nederlandse arbeidsrecht zelf al de oplossing biedt voor de platformwerkproblematiek. Zo 

stelt Bouwens dat platformarbeid met enige goede wil, inpasbaar is in het reguliere 

arbeidsrecht.303 Dit komt neer op het onderbrengen van platformarbeid onder art. 7:610 BW 

                                                           
297 M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij 2018, 

nr. 2, p. 211.  
298 M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij 2018, 

nr. 2, p. 212.  
299 Kamerstukken II 2017/2018, 31311, 207 (Kamerbrief).  
300 ‘Kabinet stuit met zzp-plan op Europees recht’, Fd.nl 3 september 2018.  
301 HvJ EG 11 december 2007, C-438/05, ECLI:EU:C:2007:772 (Viking) en HvJ EG 18 december 2007, C-

341/05, JAR 2008/21 (Laval).  
302 ‘Uitzendbranche: zzp-economie ondermijnt sociale zekerheden’, Fd.nl 18 oktober 2018.  
303 Position paper W.H.A.C.M. Bouwens over "Werk in de platformeconomie" voor het rondetafelgesprek 

georganiseerd door de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 4.  
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dan wel 7:690 BW. Wel erkent Bouwens dat kan worden overwogen om specifiekere 

regelgeving tot stand te brengen ten behoeve van de platformwerker (hierover later meer in 

paragraaf 6.5). Gezien ons arbeidsrecht een holistische benadering en een individuele 

arbeidsrechtelijke kwalificatie kent, lijkt het, mijns inziens, dat het (huidige) Nederlandse 

arbeidsrecht nog niet de oplossing kan bieden voor de voorgenoemde problematiek, in ieder 

geval geen effectieve aanpak ervan. Dit blijkt onder andere ook uit de eerder besproken 

Deliveroo-uitspraak waar de rechter koos voor het aannemen van de status van zelfstandige 

jegens een platformwerker. Deze holistische benadering zal namelijk voor elk platform anders 

uitpakken.  

 

Een andere mogelijke oplossing is die van Verburg en omvat de mogelijkheid die 

zelfstandigen hebben tot het oprichten van een coöperatie.304 Dit is een juridisch 

samenwerkingsverband. Zoals uit hoofdstuk vier blijkt, werpt het kartelverbod een blokkade 

op voor overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen lidstaten ongunstig 

beïnvloeden en ertoe strekken dan wel ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de 

interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Hierbij dient een belangrijke 

kanttekening te worden gemaakt en dat is dat afspraken binnen één onderneming in principe 

niet onder het kartelverbod vallen. Als zelfstandigen bereid zijn om hun zelfstandigheid in die 

(beperkte) zin op te geven, dat zij hun activiteiten samen onderbrengen in een 

samenwerkingsverband dat voor de toepassing van het mededingingsrecht als één 

onderneming wordt beschouwd, dan treden zij toe tot een mededingingsrechtelijke vrije 

interne ruimte. De leden van dit netwerk kunnen dan onderling afspraken maken omtrent 

tarieven die zij hanteren jegens derde partijen. Dit samenwerkingsverband zal optreden als de 

partij met wie de opdrachtgever zaken doet.305 De leden van de coöperatie werken samen en 

zullen via deze rechtsvorm in staat zijn om financiële voordelen te behalen ten opzichte van 

vakgenoten die niet georganiseerd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld inkoopvoordelen betreffen, 

gunstigere leveringsvoorwaarden, betere afzetmogelijkheden en werkomstandigheden.306 De 

coöperatie is volgens art. 2:53 BW een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. 

Het wettelijk doel van de coöperatie is het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden 

(art. 2:53 lid 1 BW); toetreding tot de coöperatie kan onderworpen zijn aan een set door de 

leden in de statuten afgesproken eisen (art. 2:60 BW). Uittreding geschiedt door opzegging 

door de coöperatie respectievelijk door het lid. Tot slot kan de coöperatie, in tegenstelling tot 

de ‘gewone’ vereniging, winst onder haar leden verdelen op grond van art. 2:53a BW.  

 

                                                           
304  Position paper L.G. Verburg over “Werken in netwerken: position paper over het passend zijn en de 

houdbaarheid van de mededingingswet in relatie tot de (groei van het aantal) zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers)” ten behoeve van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken (Radboud Universiteit, januari 

2017), p. 20.  
305  Position paper L.G. Verburg over “Werken in netwerken: position paper over het passend zijn en de 

houdbaarheid van de mededingingswet in relatie tot de (groei van het aantal) zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers)” ten behoeve van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken (Radboud Universiteit, januari 

2017), p. 18.  
306 Jansen 2018, p. 128.  



Pagina | 74  
 

Het is mijns inziens een interessante oplossing die Verburg aanreikt omtrent het collectief 

organiseren van zelfstandigen. Wel kunnen vraagtekens worden geplaatst of dit wel als 

oplossing zal dienen voor de platformwerkproblematiek. Allereerst is het maar de vraag of 

platformwerkers wel zitten te wachten om onderdeel te worden van een juridisch 

samenwerkingsverband waarin zij dan onder een centrale leiding zullen staan. Tevens blijkt 

uit paragraaf 5.2.1 dat vakbonden al enorme moeite ervaren om werkenden te organiseren en 

te mobiliseren. Waarom zouden coöperaties hier meer succes behalen? Ook kan worden 

getwijfeld of digitale platforms wel een samenwerking zouden aangaan met een coöperatie; 

immers, zelfs bij vakbonden gebeurt dit (vooralsnog) niet. Tot slot kan ook het 

mededingingsrecht nog een rol spelen. Hoewel het oprichten van een coöperatie niet in strijd 

is met het mededingingsrecht, kunnen besluiten van de coöperatie, statutaire bepalingen en 

overeenkomsten die de coöperatie voor haar leden sluit, wel in strijd zijn met het 

mededingingsrecht, indien zij de mededinging beperken.307 Kortom, mijns inziens zal ook de 

mogelijkheid tot het oprichten van een coöperatie om daarmee collectief te onderhandelen, 

niet de oplossing bieden voor de platformwerkproblematiek.  

 

6.4 Platformwerk in Duitsland: een rechtsvergelijking  

 

De ontwikkeling van de platformeconomie in Duitsland viel samen met de progressie van 

bredere veranderingen op de arbeidsmarkt, namelijk automatisering en digitalisering die 

samen voor verandering van werk hebben gezorgd. Dit wordt algemeen beschouwd als Arbeit 

4.0 (Werk 4.0).308 Tevens blijkt uit een opiniepeiling van Eurobarometer in 2016 dat ongeveer 

27% van de Duitse bevolking (vijftien jaar en ouder) wel eens diensten heeft verricht via 

platformwerk (deel- en kluseconomie tezamen).309 Het debat in Duitsland omtrent 

platformwerk betreft kort gezegd de spanning tussen het behoud van flexibiliteit voor 

platformwerkers, platforms en klanten, terwijl wel zekerheid wordt geboden aan 

platformwerkers en de financiering van overheidsvoorzieningen, zoals pensioenen.310 Om te 

bezien of de Nederlandse wetgever mogelijk een oplossing voor de 

platformwerkproblematiek uit het Duitse recht kan halen, moet dit recht eerst in kaart worden 

gebracht.  

 

6.4.1 Basis van het Duitse arbeidsrecht 

 

Het huidige Duitse arbeidsrecht kent zijn oorsprong in Bondsrepubliek Duitsland. Na de 

eenwording in 1990 is het merendeel van alle Oost-Duitse wetgeving vervangen door West-

Duitse. Hoewel de DDR wel één Arbeitsgezetsbuch had, is deze na 1990 vervallen. Meerdere 

pogingen om alsnog tot één arbeidswetboek te komen, zijn mislukt ondanks de toezegging 

                                                           
307 Jansen 2018, p. 128-129; HvJ EG 12 december 1995, nr. C-399/93 (Oude Luttikhuis).  
308 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 1.  
309 Europese Commissie (2016), Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/su

rveyKy/2112.  
310 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 4.  
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daartoe in het Eenwordingsverdrag.311 Belangrijke wetboeken zijn het Bürgerliches 

Gesetzbuch (hierna te noemen: BGB) en het Sozialgesetzbuch (hierna te noemen: SGB). Het 

BGB omvat in totaal vijf boeken en ziet toe op algemeen civielrechtelijke regels (waaronder 

dus ook arbeidsrechtelijke bepalingen). Het SGB bevat juist regelgeving inzake de sociale 

zekerheid.312 Het Duitse arbeidsrecht vindt voor een groot deel zijn basis in het BGB 

waardoor het door algemene civielrechtelijke regels wordt gevormd. Belangrijk hierbij is de 

partijautonomie en contractvrijheid. Veel Duitse werkgevers werken bijvoorbeeld vaak met 

modelarbeidsovereenkomsten waardoor regels rond algemene voorwaarden (allgemeine 

Geschäftsbedingungen) ook van toepassing zijn.313 Het Duitse arbeidsrecht is erg versnipperd 

en het rechtsgebied heeft zich gaandeweg vooral ontwikkeld buiten het BGB om door 

jurisprudentie van het Bundesarbeitsgericht314 (hierna te noemen: BAG). Reden hiervoor is 

het eerder genoemde feit dat er niet één arbeidswetboek is waardoor in diverse materiewetten 

bepalingen zijn opgenomen met arbeidsrechtelijke gevolgen.315 Zo bestaat bijvoorbeeld nog 

de Mindestlohngesetz (wet op het minimumloon) en de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(algemene wet gelijke behandeling).316  

 

6.4.2 Duits arbeidsrecht: werknemer of zelfstandige? 

 

In het Duitse arbeidsrecht was tot voor kort geen wettelijke definitie te vinden van het begrip 

arbeidsovereenkomst (Arbeitsvetrag), van het begrip werknemer (Arbeitnehmer) of het begrip 

werkgever (Arbeitgeber). Desalniettemin is per 1 april 2017 § 611a toegevoegd aan het BGB. 

In dit nieuwe wetsartikel is een wettelijke definitie van het begrip arbeidsovereenkomst 

opgenomen.317 Hieronder wordt eerst de oude situatie geschetst (dat wil zeggen, de situatie 

voor deze wetswijziging) om vervolgens het nieuwe wetsartikel te bespreken, vanwege het 

feit dat, gezien de nieuwe wettekst, de oude situatie nog steeds van groot belang is. 

 

In § 611 BGB is het koepelbegrip Dienstvertrag geregeld. Op basis van een Dienstvertrag 

wordt de ene partij verplicht tot het verrichten van diensten en de andere partij tot betaling 

van de daarvoor afgesproken vergoedingen. Hieronder vallen zowel het unabhängige 

(onafhankelijk) als het persönlich abhängige (persoonlijk afhankelijk) verrichten van 

diensten.318 Hierbij wordt opgemerkt dat in § 631 BGB het Werkvertrag wordt geregeld, wat 

vergelijkbaar is met het Nederlandse aanneming van werk (art. 7:750 e.v. BW). Wanneer 

sprake is van unabhängig werken, wordt dit ook wel een ‘freier Dienstvertrag’ genoemd. Dit 

is vergelijkbaar met de Nederlandse opdrachtovereenkomst (art. 7:400 e.v. BW). Het 

persönlich abhängige werken vindt plaats op basis van een Arbeitsverhältnis 

                                                           
311 Diebels 2014, p. 381.  
312 Diebels 2014, p. 382 en 386.  
313 Diebels 2014, p. 382.  
314 Dit is het Federaal Arbeidshof en tevens hoogste arbeidsrechter in Duitsland. 
315 Diebels 2014, p. 383.  
316 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 4.  
317 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky en K. Kezuka, Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Leck: 

CPI books GmbH 2017, p. 147.  
318 Diebels 2014, p. 391.  
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(arbeidsverhouding).319 De werknemer onderscheidt zichzelf van de zelfstandige via de 

tegenstelling afhankelijk en niet-afhankelijk. Dit onderscheid op basis van afhankelijkheid is 

belangrijk vanwege het feit dat dit bepaalt of iemand werknemer is waardoor hij recht heeft 

op arbeidsrechtelijke bescherming. Voor de beoordeling of iemand abhängig werkt, wordt 

gebruikgemaakt van een a contrario bepaling van de zelfstandigheidsdefinitie in het Duitse 

handelsrecht. In § 84 Handelsgesetzbuch (hierna te noemen: HGB) is namelijk opgenomen 

dat ‘selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit 

bestimmen kann’ (zelfstandige is diegene die in wezen vrij is om zijn werk te organiseren en 

zijn werktijden te bepalen). Derhalve is sprake van afhankelijkheid en dus werknemerschap 

bij degene die niet de vrijheid heeft om zelf zijn werk vorm te geven en zijn eigen werktijd te 

bepalen.320 

 

Hoewel het Duitse arbeidsrecht tot 1 april 2017 geen wettelijke definitie kende van het begrip 

werknemer werd deze vaak in literatuur omschreven als: ‘wer auf Grund eines 

privatrechtlichen Vertrags zur Arbeit im Dienste eines anderen verpflichtet ist’ (degene die op 

grond van een privaatrechtelijke overeenkomst verplicht is om arbeid te verrichten in dienst 

van een ander).321 Gezien de omschrijving zijn de volgende elementen van belang: 

privaatrechtelijke overeenkomst, het verrichten van arbeid en daartoe verplicht zijn en in 

dienst van een ander. Zo is de privaatrechtelijke overeenkomst van belang om de werknemer 

te onderscheiden van bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen krachtens publiek recht.322 Ook gaat 

het bij de Arbeitsverhältnis om een wederkerige overeenkomst en staat in deze overeenkomst 

de wissel van arbeid tegen loon centraal. De verplichting om arbeid te verrichten, is 

noodzakelijk voor het aannemen van werknemerschap. In de verplichting om in dienst van 

een ander te werken, komen de aspecten afhankelijkheid (Abhängigkeit) en gezagsverhouding 

(Weisungsrecht) terug.323 Net zoals in het Nederlandse arbeidsrecht kent het invullen van het 

werknemersbegrip in het Duitse arbeidsrecht een zeer casuïstisch karakter. De volgende 

criteria zijn hierbij van belang: 324 

 

- de omvang van de gezagsuitoefening;325 

- de gebondenheid van de werknemer aan een plaats van werken (örtliche 

Weisungsgebundenheit);326 

- de gebondenheid van de werknemer aan de bepaalde duur en het tijdsbestek van 

werken die door de werkgever worden bepaald (zeitliche Weisungsgebundenheit);327  

- de gebondenheid van de werknemer aan inhoudelijke opdrachten gegeven door de 

werkgever (fachliche Weisungsgebundenheit);328 

                                                           
319 Diebels 2014, p. 391.  
320 Diebels 2014, p. 391.  
321 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 4; Diebels 2014, p. 392 
322 Diebels 2014, p. 392.  
323 Diebels 2014, p. 392.  
324 Zie Diebels 2014, p. 392-393.  
325 BAG 30 november 1994, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 74. 
326 BAG 13 januari 1983, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 42. 
327 BAG 19 januari 1997, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 91. 
328 BAG 9 maart 1971, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 21. 
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- de mate waarin de werknemer onderdeel is van de organisatie van de 

‘werkgever’(Eingliederung);329 

- de verplichting van de werknemer om de arbeid persoonlijk te verrichten;330 

- de gebondenheid van de werknemer aan het plan en de doelen van de ‘werkgever’ 

(Fremdnützigkeit).331 

 

Volgens vaste jurisprudentie bepalen alle omstandigheden van het geval of is voldaan aan het 

werknemersbegrip.332 Niet aan alle criteria hoeft te worden voldaan. Geen één enkel criterium 

is namelijk doorslaggevend of kan als onmisbaar worden beschouwd. Zelfs ondergeschiktheid 

is geen onmisbaar criterium.333 Daarbij kent het Duitse arbeidsrecht, net zoals het 

Nederlandse, een holistische afweging.334 Partijen kunnen er op basis van contractsvrijheid 

voor kiezen om zelf de arbeidsverhouding in te richten zoals zij dat willen: als een freier 

dienstvertrag of een Arbeitsverhältnis. Een andere overeenkomst met het Nederlandse 

arbeidsrecht is dat bij het Duitse arbeidsrecht ook ‘wezen voor de schijn’ gaat. Als blijkt dat 

bij de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk geen sprake is van zelfstandigheid 

maar van afhankelijkheid, dan is niet doorslaggevend hoe partijen het contract hebben 

genoemd. In de praktijk kan dan voldaan zijn aan het werknemersbegrip waardoor de 

arbeidsrechtelijke regels gaan werken.335  

 

Zoals eerder is besproken, is op 1 april 2017 het BGB ingrijpend veranderd met de komst van 

§ 611a BGB (getiteld Arbeitsvertrag).336 In dit artikel is een wettelijke definitie opgenomen 

van het begrip arbeidsovereenkomst. Hieronder de werkelijke tekst in het Duits met daaronder 

de vertaling.  

 

§ 611a BGB: 

 

“Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung 

weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das 

Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 

Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine 

Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von 

der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, 

ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche 

Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, 

kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.” 

                                                           
329 BAG 13 augustus 1980, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 37. 
330 BAG 13 maart 2008, NZA 2008, 878. 
331 BAG 15 maart 1978, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 26. 
332 BVerfG 20 mei 1996, AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 82.  
333 Regulating the employment relationship in Europe: a guide to Recommendation No. 198 / International 

Labour Office, Governance and Tripartism Department. - Geneva: ILO, 2013, p. 36.  
334 Regulating the employment relationship in Europe: a guide to Recommendation No. 198 / International 

Labour Office, Governance and Tripartism Department. - Geneva: ILO, 2013, p. 36. 
335 Diebels 2014, p. 393.  
336 Zie voor het gehele artikel: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__611a.html (geraadpleegd op 1 

november 2018).  
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“Door de arbeidsovereenkomst wordt de werknemer verplicht om in dienst van een ander, 

heteronoom werk in persoonlijke afhankelijkheid te verrichten. Het recht om instructies te 

geven kan betrekking hebben op de inhoud, uitvoering, tijd, duur en plaats van de activiteit. 

Degenen die niet wezenlijk vrij zijn om hun werk te organiseren en hun werktijden te bepalen, 

zijn gebonden aan instructies. De mate van persoonlijke afhankelijkheid hangt ook af van de 

aard van de activiteit. Om te bepalen of een arbeidsovereenkomst bestaat, is een algemene 

beschouwing van alle omstandigheden vereist. Blijkt uit de daadwerkelijke uitvoering van de 

contractuele relatie dat sprake is van een arbeidsverhouding, dan is de naam van het contract 

niet van belang.” 

 

Een blik op deze nieuwe wettekst laat zien dat diverse jurisprudentie van het BAG is 

opgenomen. Derhalve zal met deze wettelijke verankering van het begrip 

arbeidsovereenkomst mijns inziens weinig veranderen in het Duitse arbeidsrecht en zal de 

oude situatie nog altijd dezelfde rol spelen. Zoals blijkt uit de bovenstaande wettekst (zie 

cursivering) zal het nog steeds aankomen op een holistische weging van alle omstandigheden 

van het geval waarbij wederom ook ‘wezen voor de schijn’ gaat, waardoor nog steeds sprake 

is van een sterk casuïstisch karakter. Men zou kunnen zeggen dat het hier gaat om ‘oude wijn 

in nieuwe zakken’.  

 

6.4.3 Duitse tussencategorie: arbeitnehmerähnliche 

 

Buiten de kwalificaties van werknemer (arbeitnehmer) en zelfstandige (selbstständiger) kent 

het Duitse arbeidsrecht nog een derde (tussen-)categorie. Deze richt zich op zelfstandigen die 

zich in een vergelijkbare positie als werknemers bevinden. Deze categorie wordt 

arbeitnehmerähnliche genoemd.337 Deze categorie werkenden valt tussen die van werknemer 

en zelfstandige en heeft, in tegenstelling tot zelfstandigen, recht op een bepaalde sociale 

bescherming. Hieronder valt het recht op betaald verlof, bescherming op grond van 

antidiscriminatiewetten en wetten inzake veiligheid op het werk.338 

 

Het BAG heeft de juridische status van de arbeitnehmerähnliche als volgt omgeschreven: 

“werknemerachtige personen zijn zelfstandigen. Het element van persoonlijke afhankelijkheid 

die werkrelaties kenmerkt, wordt vervangen door het element van economische 

afhankelijkheid. Van economische afhankelijkheid is sprake wanneer het levensonderhoud 

van de werknemer afhankelijk is van het gebruik van zijn arbeid en van het inkomen dat hij 

ontvangt van de taken die hij verricht voor de contractspartner (…). Een werknemer-achtig 

persoon kan voor meerdere cliënten werken als hij overwegend werkt voor een van hen en de 

daaruit voortvloeiende vergoeding is bepalend voor een deel van zijn levensonderhoud. De 

                                                           
337 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 10.  
338 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky en K. Kezuka, Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Leck: 

CPI books GmbH 2017, p. 163.  



Pagina | 79  
 

sociale status van een economisch-afhankelijk persoon moet bovendien gelijkwaardig zijn aan 

die van een werknemer in termen van de behoefte aan bescherming (…).”339  

 

Een ander interessant aspect, zeker gelet op de platformwerkproblematiek, is het recht van 

arbeitnehmerähnliche om collectief te kunnen onderhandelen. Zo is in art. 12a van het 

Tarifvertragsgesetz340 (wet op de collectieve arbeidsovereenkomst) bepaald dat werknemer-

achtige personen (arbeitnehmerähnliche) collectief mogen onderhandelen als aan de volgende 

vier voorwaarden is voldaan: 

 

1. economische afhankelijkheid (in tegenstelling tot persoonlijke afhankelijkheid of 

ondergeschiktheid); 

2. behoefte aan sociale bescherming; omdat 

3. het werk in wezen wordt uitgevoerd zonder hulp van ondergeschikte werknemers; 

omdat 

4. het werk in de eerste plaats wordt uitgevoerd voor één persoon, of de werknemer is 

afhankelijk van één enkele entiteit voor meer dan de helft van zijn of haar totale 

inkomen.341 

 

Deze tussencategorie zou mogelijk kunnen worden toegepast op Duitse platformwerkers. 

Desalniettemin is het in het algemeen voor platformwerkers moeilijk om aan de strikte criteria 

van economische afhankelijkheid te voldoen. Duitse gerechtelijke uitspraken zijn er nog niet 

gewezen waar het ging om de vraag of een platformerker onder deze tussencategorie valt.342 

Als een platform enkel als een ‘tussenpersoon’ zou worden beschouwd, dan zou een 

platformwerker al zijn opdrachten van één enkele cliënt moeten ontvangen om te voldoen aan 

het criterium van economische afhankelijkheid. In het geval het platform wordt gezien als een 

opdrachtgever, dan zou de platformwerker in wezen alle taken van één enkel platform moeten 

ontvangen. Duitse vakbonden hebben daarom geadviseerd om de categorie van 

arbeitnehmerähnliche te verbreden zodat platformwerkers er ook onder kunnen vallen. In de 

praktijk komt dit neer op het veranderen van het vereiste dat werknemer-achtigen alle 

opdrachten van één enkele opdrachtgever dienen te ontvangen.343 Toch heeft de Duitse 

overheid nog niet ingegrepen. Het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (oftewel 

BMAS, federaal ministerie voor arbeid en sociale zaken) wil eerst zelfstandigen meer wijzen 

op de mogelijkheden die collectieve arbeidsovereenkomsten hen kan bieden, maar zal wel 

actief monitoren of het concept van ‘werknemer-achtige’ nog steeds de beoogde bescherming 

                                                           
339 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky en K. Kezuka, Crowdwork – A Comparative Law Perspective, Leck: 

CPI books GmbH 2017, p. 161. 
340 Zie voor het gehele artikel: https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__12a.html (geraadpleegd op 1 november 

2018).  
341 Regulating the employment relationship in Europe: a guide to Recommendation No. 198 / International 

Labour Office, Governance and Tripartism Department. - Geneva: ILO, 2013, p. 23 & 24.  
342 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 14. 
343 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 14. 
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biedt.344 Daarbij lijkt het erop dat de Duitse overheid de voorkeur geeft aan een minimale 

aanpak waarbij eventueel huidige wet- en regelgeving wordt aangepast, in plaats van een 

compleet nieuw regelgevend kader te introduceren. Deze bescheidenere aanpak beschouwt de 

Duitse regering als eenvoudig en voldoende om platformwerkers tegemoet te komen, zonder 

innovatie af te remmen. Bovendien wordt hiermee vermeden om één enkel regelgevend kader 

toe te passen op een heterogene groep van platforms of het moeten ontwikkelen van een 

aantal verschillende en specifieke raamwerken.345 

 

6.5 Reflectie en mogelijke oplossingen 

 

Uit het rechtsvergelijkende onderzoek blijkt dat diverse verschillen, maar ook zeker enige 

gelijkenissen bestaan tussen het Nederlandse en Duitse arbeidsrecht. Het interessantste 

verschil is die van de tussencategorie ‘werknemer-achtige’. Deze tussencategorie heeft in het 

Duitse arbeidsrecht namelijk de mogelijkheid tot collectief onderhandelen, omdat hij 

economisch afhankelijk is en behoefte bestaat aan sociale bescherming voor deze categorie 

werkenden. De vraag die opkomt is of het Nederlandse arbeidsrecht dit eventueel zou moeten 

overnemen om zo de platformwerkproblematiek aan kunnen te pakken of zouden hier enkele 

bezwaren tegen bestaan? En wat zouden eventuele andere nog niet besproken oplossingen 

kunnen zijn om de platformwerkproblematiek aan te pakken? In aanloop naar de wet op de 

arbeidsovereenkomst van 1907346 ging het om de vraag of voor alle werkenden één uniforme 

regeling moest komen of dat afzonderlijke regelingen dienden te komen voor verschillende 

categorieën werkenden. De ontwerper van ons huidige wettelijke arbeidsovereenkomstenrecht 

(de heer Drucker) was stellig aanhanger van een uniforme regeling. Afzonderlijke regelingen 

voor verschillende categorieën werkenden zou volgens hem enkel leiden tot allerlei 

afbakeningsproblemen en daarmee rechtsonzekerheid.347 Ondanks dat dit nu ruim 100 jaar 

geleden is, speelt mijns inziens nog steeds ditzelfde vraagstuk als toen. 

 

Diverse juridische auteurs hebben besproken of het creëren van een tussencategorie in 

Nederland als oplossing kan dienen voor de platformwerkproblematiek. Zo stelt Van Slooten 

dat een tussencategorie de platformwerkproblematiek deels zal aanpakken, maar dit op den 

duur ook het concept van de arbeidsovereenkomst kan ondergraven.348 Tevens stelt Van 

Slooten dat de tussencategorie sluipenderwijs al in Nederland is ontstaan, aangezien 

zelfstandigen in Nederland steeds meer rechten hebben gekregen op grond van wetgeving en 

jurisprudentie.349 Houwerzijl stelt dat een nieuwe tussencategorie weinig zal uitmaken, 

                                                           
344 Federal Ministry of Labour and Social affairs: Re-imagining work. White paper work 4.0, Berlin 2016, p. 174 

en 176.  
345 W.P. de Groen, Z.L. Kilhoffer, K. Lenaerts, I. Mandl, Employment and working conditions of selected types 

of platform work: national context analysis Germany, Dublin: Eurofound 2018, p. 9.  
346 Wet van 13 juli 1907, Stb. 1907, 193.  
347 A.R. Houweling & G.W. van der Voet’, Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht: Een nationaal en 

rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen, ArA 

2013/02, p. 5; H.L. Drucker, Bouwstoffen voor eene burgerrechtelijke regeling der arbeidsovereenkomst, RM 

1894, p. 548 
348 Position paper J. van Slooten over "Werk in de platformeconomie" voor het rondetafelgesprek georganiseerd 

door de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 november 2017, p. 3 
349 ‘Tussencategorie’ voor zelfstandigen bestaat al in Nederlandse arbeidsrecht’, Fd.nl 3 augustus 2017. 
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aangezien een stelsel met een tussencategorie tussen werknemer en zelfstandige nog steeds 

een casuïstische beoordeling achteraf kent en dit dus voor rechtsonzekerheid zal zorgen.350 

Kruit doet de suggestie om, naar Engels model, te kiezen voor een tussencategorie tussen de 

arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Een volledige arbeidsrechtelijke 

bescherming wordt dan niet geboden, maar wel bepaalde minimumwaarborgen ten aanzien 

van bijvoorbeeld loon.351 Hierbij wordt opgemerkt dat het Engelse recht, net zoals het Duitse 

recht, een tussencategorie kent (Worker). In een spraakmakende zaak van vorig jaar oordeelde 

de Central London Employment Tribunal dat diverse chauffeurs in dienst van Uber 

kwalificeerden als ‘worker’ en daardoor recht hadden op bepaalde sociale bescherming.352 

Wel kwamen zo’n twintig (!) omstandigheden aan bod die meewogen in het oordeel en dit 

zou natuurlijk bij andere ‘platformwerkgevers’ weer anders kunnen uitvallen.353 Verburg stipt 

aan dat het al lastig genoeg is voor de rechtspraak om de opdrachtovereenkomst te 

onderscheiden van de arbeidsovereenkomst. Tevens is in mededingingsrechtelijke zin sprake 

van ‘harde knip’. Dit komt erop neer dat de schijnzelfstandige als werknemer wordt 

beschouwd en de ‘echte’ zelfstandige als ondernemer.354 Tot slot stelt Van Drongelen dat de 

oplossing voor schijnzelfstandigheid (en daarmee de platformwerkproblematiek) is te vinden 

in het ruimer regelen van de arbeidsverhouding; deze zou ruimer moeten worden omschreven 

net zoals in art. 1 van het oude BBA 1945.355 Bouwens volgt eenzelfde weg en stelt dat, om 

duidelijkheid te verschaffen rondom platformarbeid en betrokken platformwerkers te 

beschermen, een nieuwe gelijkstellingsbepaling kan worden gecreëerd waarbij ook arbeid die 

door natuurlijke personen wordt verricht door tussenkomst van een digitaal platform, onder de 

werkingssfeer van sociale wetgeving zou vallen.356  

 

Mijns inziens staat de Nederlandse wetgever voor een moeilijke keuze. Dat het creëren van 

een tussencategorie in het Nederlandse arbeidsrecht voor meer rechtsonzekerheid en 

procedures zal leiden, kan aan de ene kant zeker een gevolg zijn. Aan de andere kant is de 

zwakke arbeidsrechtelijke positie van platformwerkers een actueel en dringend probleem en 

zal platformarbeid waarschijnlijk meer en meer groeien in de Nederlandse samenleving. Alt 

stelt een interessante oplossing voor deze schijnzelfstandigheid voor. De arbeidsovereenkomst 

dient aantrekkelijker te worden gemaakt door bijvoorbeeld gebruik te maken van een 

‘spaarsysteem’ op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag waar zowel zzp’ers 

als werknemers voor kunnen sparen. Ook dient het verschil tussen de werknemer en zzp’er te 

                                                           
350 M. Houwerzijl, ‘Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie’, Beleid en Maatschappij 2018, 

nr. 2, p. 213.  
351 P. Kruit & M. Ouwehand, ’Platformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet’. TRA 2018/58, p. 8.  
352 Employment Tribunals, Aslam, Farrar and others versus Uber B.V., Uber London Ltd, Uber Brittannia Ltd, 

28 oktober 2016, Case Nos: 2202550/2015 & Others. 
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354  Position paper L.G. Verburg over “Werken in netwerken: position paper over het passend zijn en de 
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worden verkleind, zeker wat betreft de werkgeverslasten.357 Hierbij kan wel de vraag worden 

gesteld of dit digitale platforms zal weerhouden om geen gebruik meer te maken van de 

huidige platformconstructie en ervoor te kiezen om platformwerkers als werknemer te 

benoemen (met alle kosten van dien) in plaats van hen als zelfstandigen te kwalificeren.  

 

Een mogelijke oplossing zou kunnen liggen in het aanpassen van het mededingingsrecht. Zo 

zou art. 16 sub a Mw (cao-exceptie op het kartelverbod) niet alleen naar art. 1 lid 1 Wet CAO 

kunnen wijzen, maar ook naar art. 1 lid 2 Wet CAO. De (vernieuwde) tekst van art. 16 sub a 

Mw zou dan als volgt luiden: art. 6, eerste lid, geldt niet voor: collectieve overeenkomsten 

betreffende aannemingen van werk en overeenkomsten van opdracht als bedoeld in art. 1, 

tweede lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wanneer sprake is van 

schijnzelfstandigheid. Dit zou betekenen dat de ruimte van het FNV/Kiem-arrest wordt 

gebruikt om platformwerkers als schijnzelfstandigen te kwalificeren en een wettelijke 

uitzondering op te nemen in de Mededingingswet waarbij schijnzelfstandigen onder de cao-

exceptie worden gebracht. Hierdoor zouden platformwerkers (mits gekwalificeerd als 

schijnzelfstandigen) toegang hebben tot collectief onderhandelen, wat natuurlijk hun 

arbeidsrechtelijke positie ten goede zal komen. Deze oplossing is te vergelijken met een 

wetswijziging die op 7 juni 2017 in Ierland is doorgevoerd ten behoeve van haar 

mededingingswet. Zo heeft de Ierse wetgever collectief onderhandelen uitgebreid tot 

‘schijnzelfstandigen’ en ‘volledig afhankelijke zelfstandigen’ en van beide begrippen een 

wettelijke definitie van opgenomen.358 Of dit Europeesrechtelijk houdbaar zal blijven, valt 

echter te betwijfelen en zal wederom voor kwalificatievraagstukken zorgen. 359  

 

Zo hebben wetenschappers van drie verschillende universiteiten in opdracht van de vaste 

commissie voor Economische zaken, onderzoek verricht naar de passendheid en houdbaarheid 

van de mededingingswet in relatie tot zzp’ers. Zij kwamen tot de conclusie dat aanpassing van 

de mededingingswet ten behoeve van zzp’ers niet economisch valt te motiveren en dat dit 

suboptimaal is; het beste kan in een andere richting worden gezocht. Het dieperliggende 

vraagstuk is volgens hen de classificatie van een zzp’er als ondernemer of als een nieuwe 

verschijningsvorm van werkenden. Zodoende zou toepassing van het arbeidsrecht en 

regelgeving rond sociale zekerheid meer voor de hand liggen.360 In lijn met dit advies zou 

kunnen worden gekozen om een tussencategorie, vergelijkbaar met het Duitse recht, op te 

nemen in de Wet CAO die de personen in die tussencategorie puur en alleen toegang biedt tot 

collectief onderhandelen en niets anders. Dan is het vervolgens aan de vakbonden (en 

platforms) om dit op te pakken en namens platformwerkers een cao af te sluiten. Dit zou 
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mijns inziens niet in strijd zijn met het mededingingsrecht vanwege de (beperkte) ruimte die 

het FNV/Kiem-arrest biedt tot collectief onderhandelen namens schijnzelfstandigen alsmede 

de visie van A-G Wahl die stelt dat cao-bepalingen namens zelfstandigen onder een legitiem 

doel kunnen vallen wanneer het als middel dient om sociale dumping tegen te gaan. Ook zal 

dit mijns inziens niet voor veel meer kwalificatievraagstukken zorgen, aangezien deze 

tussencategorie (en de platformwerkers) alleen toegang zal krijgen tot collectieve middelen en 

geen andere sociale bescherming. Concluderend, de tussencategorie (in welke vorm dan ook) 

zal zeker risico’s met zich meebrengen; de overige besproken oplossingen zullen ook niet 

zomaar het probleem oplossen. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het oplossen van de 

platformwerkproblematiek geen makkelijke kwestie is en zeker niet wat de allesomvattende 

oplossing daarvoor zou moeten zijn. Desalniettemin zit de oplossing voor de 

platformwerkproblematiek mijns inziens wel in het collectieve aspect. Collectieve middelen 

zouden aan de ene kant platformwerkers beter kunnen beschermen en aan de andere kant niet 

te veel de digitale ontwikkeling en innovatie afremmen (door bijvoorbeeld platforms 

dwingend onder het arbeidsrecht te plaatsen). Dat samenwerking tussen vakbonden en digitale 

platforms mogelijk kan zijn, bewijst Denemarken wel. Zo heeft vakbond 3F met het digitale 

schoonmakersplatform Hilfr een cao afgesloten voor 1 jaar. Op grond van deze cao hebben de 

schoonmakers recht op onder andere minimumloon, vakantiegeld, pensioen en loon tijdens 

ziekte. Ook mogen zij niet zomaar van het platform worden verwijderd.361 De tijd zal leren of 

dit voorbeeld in andere landen zal worden gevolgd.  

 

6.6 Conclusie   

 

In dit hoofdstuk is getracht om een oplossing te vinden voor de zwakke positie waarin 

platformwerkers zich momenteel bevinden. Het plan van de Nederlandse overheid om een 

nieuwe systematiek in 2020 te introduceren, waarbij het uurtarief in combinatie met de duur 

van een overeenkomst dwingendrechtelijk bepaalt of sprake is van een werknemersstatus, lijkt 

een mooie oplossing tegen schijnzelfstandigheid, maar zal vanwege diverse problemen niet 

haalbaar zijn. Platforms kunnen er gemakkelijk op aansturen om onder deze dwingende 

regelgeving uit te komen, de systematiek zal moeilijk te handhaven zijn en deze 

minimumgrens voor zelfstandigen zal hoogstwaarschijnlijk in strijd zijn met het 

(Europeesrechtelijke) vrij verkeer van diensten en het Europese grondrecht van vrijheid op 

ondernemerschap. Huidige oplossingen op basis van het Nederlandse recht voor de 

platformwerkproblematiek zijn ook niet voorhanden. Zo zal het inpassen van platformarbeid 

in het huidige Nederlandse arbeidsrecht ineffectief zijn gezien de holistische benadering in 

combinatie met de individuele kwalificatie en per platform verschillen. De oplossing van 

Verburg om gebruik te maken van het juridische samenwerkingsverband, de coöperatie, waar 

zelfstandigen (en dus platformwerkers) zich verenigen binnen één onderneming om zodoende 

een mededingingsrechtelijke vrije interne ruimte te betreden om collectief te onderhandelen, 

zal ook geen remedie bieden. Zo is het maar de vraag of platformwerkers zich wel willen 
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verenigen onder een centrale leiding en of coöperaties niet tegen dezelfde problemen 

aanlopen als vakbonden wat betreft de mobilisatie van platformwerkers.  

 

Nadat nationale oplossingen zijn onderzocht, is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar 

het Duitse arbeidsrecht om te bezien of hier mogelijk een oplossing voor de 

platformwerkproblematiek kan worden gevonden. Uit het rechtsvergelijkend onderzoek blijkt 

dat het Duitse arbeidsrecht, ondanks dat het erg versnipperd is, veel gelijkenissen kent met het 

Nederlandse arbeidsrecht. Zo maakt het Duitse arbeidsrecht ook gebruik van een holistische 

benadering, gebruikt het soortgelijke omstandigheden om werknemerschap aan te nemen en 

hanteert het ook het principe van ‘wezen gaat voor de schijn’. Desalniettemin is er één zeer 

belangrijk verschil en dat is het bestaan van een tussencategorie tussen de werknemer en 

zelfstandige in het Duitse arbeidsrecht: de arbeitnehmerähnliche. Het betreft hier 

zelfstandigen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als werknemers en recht hebben 

op minimale sociale bescherming waarbij zij de mogelijkheid hebben tot het recht op 

collectief onderhandelen. Toch pleiten Duitse vakbonden voor een verandering van de criteria 

van deze tussencategorie, omdat het momenteel voor platformwerkers moeilijk is om aan deze 

criteria te voldoen. De Duitse overheid kiest er vooralsnog voor om de huidige situatie 

omtrent platformwerk te monitoren waarbij de voorkeur uit gaat naar het aanpassen van 

huidige wet- en regelgeving om deze problematiek het hoofd te bieden in plaats van het 

introduceren van een nieuw regelgevend kader. Diverse juridische auteurs hebben zich 

uitgelaten over de vraag of Nederland een soortgelijke tussenpositie zou moeten introduceren 

in ons arbeidsrecht. De algemene consensus is dat een tussencategorie de 

platformwerkproblematiek deels zal aanpakken, maar ook voor rechtsonzekerheid zal zorgen 

alsmede een ondergraving van de arbeidsovereenkomst.  

 

Een eventuele oplossing (naar Iers voorbeeld) zou zijn om het mededingingsrecht aan te 

passen en gebruik te maken van de ruimte die het FNV/Kiem-arrest biedt om zo 

platformwerkers als schijnzelfstandigen te kwalificeren en onder de cao-exceptie te brengen. 

Dit zorgt echter voor kwalificatievraagstukken en is mogelijk niet mededingingsrechtelijk 

houdbaar. Een interessantere oplossing zou zijn om het Duitse voorbeeld over te nemen en 

een tussencategorie te introduceren (waar platformwerkers onder kunnen vallen) met enkel en 

alleen toegang tot collectief onderhandelen en geen andere sociale bescherming. Doordat deze 

tussencategorie alleen toegang zal krijgen tot collectief onderhandelen zal dit mijns inziens 

niet tot een grote vermeerdering van kwalificatievraagstukken leiden. Daarbij zou dit 

mededingingsrechtelijk mogelijk moeten zijn gezien het FNV/Kiem-arrest en de visie van A-

G Wahl. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat moeilijk een allesomvattende oplossing 

voor de platformwerkproblematiek zal bestaan, maar dat de sleutel hiertoe mijns inziens wel 

ligt in het beschikbaar stellen van collectieve middelen aan platformwerkers. Dit zal zorgen 

voor versterking van de arbeidsrechtelijke positie zonder digitale platforms af te remmen in 

hun innovatie. Dat samenwerking tussen vakbonden en platforms mogelijk kan zijn, laat het 

Deense voorbeeld zien. De Nederlandse wetgever kan in deze situatie geen afwachtende 

houding aannemen en zal beide partijen moeten helpen via wetgeving. Immers, dat de 

platformwerker meer bescherming (het liefst via collectieve weg) verdient, is evident.  
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

In deze scriptie is gepoogd om een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre kunnen platformwerkers gebruikmaken van het recht om collectief te 

onderhandelen en/of te staken waar werknemers over beschikken en wat kan de Nederlandse 

wetgever hieromtrent leren van buitenlandse oplossingen?  

 

Momenteel vindt een verandering in de samenleving plaats, aangedreven door technologische 

ontwikkeling, ten aanzien van de manier waarop arbeid wordt verricht. Zo is sprake van een 

zekere ‘platformisering’ van de samenleving waarbij onlineplatforms als ‘paddenstoelen’ aan 

de grond zijn ontsproten. Deze onlineplatforms worden gebruikt voor tal van mogelijkheden 

en kunnen het best worden onderscheiden in onlineplatforms die zich richten op het delen van 

goederen (sharing economy) en onlineplatforms die zich richten op het verlenen van diensten 

(gig economy). Vooral dit tweede type is interessant en heeft een nieuwe vorm van arbeid 

geïntroduceerd in onze samenleving: platformarbeid. Deze vorm van arbeid kan worden 

onderscheiden in ‘crowdwork’ (bijvoorbeeld AMT) en ‘work-on-demand via app’ 

(bijvoorbeeld Deliveroo). Bij de eerste vorm wordt het werk digitaal aangeboden én digitaal 

verricht. Ten aanzien van de tweede vorm wordt de arbeid digitaal aangeboden, maar juist 

lokaal en niet-digitaal verricht. Beide vormen kennen een zwakke arbeidsrechtelijke positie 

waarbij die van crowdworkers het zwakste is. Deze groep werkenden zijn namelijk nog 

moeilijker collectief te vinden en te mobiliseren dan de groep platformwerkers die werkzaam 

zijn via work-on-demand via app. Platformwerk wordt geroemd om zijn flexibiliteit, 

toegankelijkheid en gemakkelijke manier voor bijverdiensten. Desalniettemin ziet men ook 

schaduwkanten aan deze nieuwe vorm van werk en wordt gevreesd voor een aantasting van 

de sociale bescherming en zekerheid en een algehele verandering van werknemerschap naar 

zelfstandigheid.  

 

De reden voor deze vrees ligt in het feit dat werkplatforms hun platformwerkers in de regel 

kwalificeren als zelfstandigen en niet als werknemer. Hiermee kan het werkplatform de 

stringente regels en verplichtingen van het arbeidsrecht ontwijken. Werkplatforms richten de 

platformarbeid zo in dat moeilijk wordt voldaan aan de elementen van art. 7:610 BW (loon, 

arbeid en gezag). Zo kan een platformwerker zich meestal vrijelijk laten vervangen en is 

sprake van een beperkte gezagsverhouding tussen het werkplatform en de platformwerker. 

Buiten titel 7.10 van het BW kan ook de Waadi van toepassing zijn op platformarbeid, maar 

zullen platformwerkers hier niet veel aan hebben gezien het feit dat de wetsartikelen van de 

Waadi moeilijk toepasbaar zijn op platformarbeid en niet gemakkelijk wordt voldaan aan de 

vereisten van ‘arbeidsbemiddeling’ en ‘terbeschikkingstelling’. Platformarbeid kan aan de 

hand van het juridisch kader worden gecategoriseerd in drie categorieën werkplatforms (met 

voorbeelden): het digitaal prikbord (Werkspot), de bemiddelaar (Helpling) en de 

opdrachtgever/werkgever (Deliveroo). De mate van invloed die het werkplatform uitoefent op 

de arbeidsrelatie verschilt per categorie waarbij die van prikbord het minst is en die van 

opdrachtgever/werkgever het meest. Het onduidelijke juridisch kader en de kwalificatie van 

platformwerkers als zelfstandigen door de werkplatforms zorgt voor tal van nadelige gevolgen 
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voor deze zwakke groep werkenden. Platformwerkers missen individuele en collectieve 

arbeidsrechtelijke bescherming, ervaren gezondheidsproblemen door de aard van het werk en 

kunnen het slachtoffer van victimisatie zijn. Ook economische gevolgen zoals een zwakke 

positie tijdens economisch reces en ondergraving van de sociale zekerheid kunnen zich 

voordoen. Individuele aanvechting van het kwalificatievraagstuk om de arbeidsrechtelijke 

positie te verbeteren, is voor platformwerkers een mogelijkheid, maar wel een ineffectieve en 

één die door de holistische benadering per geval anders kan uitpakken (zie bijvoorbeeld de 

Deliveroo-rechtszaak). De effectiefste manier voor platformwerkers om hun 

arbeidsrechtelijke positie te verbeteren, is het gebruik van collectieve middelen.  

 

Collectieve middelen voor platformwerkers zijn echter geen eenvoudig gegeven, aangezien zij 

als zelfstandigen worden gekwalificeerd waardoor zij als ‘onderneming’ onder het 

mededingingsrecht vallen met het kartelverbod als grootste mogelijke 

mededingingsrechtelijke obstakel. Zo kunnen platformwerkers op basis van het Nederlandse 

(vakvereniging)recht wel een vakvereniging starten en daarmee cao’s afsluiten, maar zal het 

kartelverbod ex art. 6 Mw/101 VWEU dit verbieden wanneer de collectieve afspraken de 

Nederlandse/Europese mededinging op enige manier beïnvloeden (bijvoorbeeld via 

minimumtarieven). De wettelijke uitzonderingen op dit verbod in de zin van art. 6 lid 3 

Mw/103 lid 3 VWEU en de bagatelbepaling ex art. 7 Mw kunnen weinig betekenen voor 

platformwerkers gezien de zwaarte van de (economische) bewijslast. Hoopvoller is de cao-

exceptie waarbij overeenkomsten in het kader van onderhandelingen tussen sociale partners 

wegens hun aard en ernst niet geacht worden te vallen onder het kartelverbod. Desalniettemin 

heeft het HvJ in het FNV/Kiem-arrest geoordeeld dat deze uitzondering niet geldt voor 

zelfstandigen, zelfstandigen verenigd in een organisatie of vakbonden die namens 

zelfstandigen onderhandelen. De groepen worden als ondernemingsorganisatie gezien. Dit is 

alleen anders wanneer het schijnzelfstandigen betreft: zelfstandigen vergelijkbaar met 

werknemers. De visie van A-G Wahl werd spijtig niet gevolgd. A-G Wahl stelde dat sociale 

partijen wel cao-bepalingen moeten kunnen opnemen die zelfstandigen betreffen wanneer dit 

ter voorkoming van sociale dumping is. Uiteindelijk zal een beroep op schijnzelfstandigheid 

om onder het kartelverbod uit te komen, platformwerkers niet veel opleveren gezien de 

onduidelijke criteria. Ook zou dit weer een kwalificatievraagstuk betreffen. Het recht op 

collectieve actie is ook geen gegeven. Zo blijkt uit jurisprudentie en de parlementaire 

geschiedenis dat het recht op collectieve actie ex art. 6 lid 4 ESH niet toebehoort aan 

zelfstandigen, maar enkel aan werknemers en de eerdergenoemde ‘schijnzelfstandigen’. Het 

mededingingsrecht speelt alleen een rol als mogelijke blokkade ten aanzien van het recht op 

collectieve actie als het actievoeren gericht is op het willen maken van afspraken rondom loon 

dan wel tarieven voor zelfstandigen.  

 

Naast het kartelverbod als mededingingsrechtelijke grens bemoeilijken ook praktische 

obstakels nog de collectieve middelen voor platformwerkers. Zo zijn platformwerkers, net 

zoals arbeidsmigranten, voor vakbonden moeilijk te vinden en te mobiliseren. Beide groepen 

werkenden zijn zeer mobiel, werken in kwetsbare arbeidsomstandigheden, kennen een 

onduidelijke werknemer-werkgeversrelatie en ervaren mogelijke victimisatie. Daarbij zorgt de 

(digitale) driehoeksverhouding ervoor dat het ingewikkeld is om de locatie van werk vast te 
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stellen en te bepalen wie de onderhandelingspartner is bij eventueel collectief overleg. Voorts 

problematisch is de moeilijkheid voor platformwerkers om onder de werkingssfeerbepaling 

van een cao te vallen vanwege de complexiteit van de digitale driehoeksverhouding en de 

wijze waarop platformwerk is ingericht. Dit wordt des te meer gezien bij bedrijfstak-cao’s 

waar de vraag kan worden gesteld wat de hoofdactiviteit van het digitale platform zou zijn. 

Ook de starre houding van de ACM ten aanzien van het algemeen verbindend verklaren van 

cao-bepalingen voor zelfstandigen werkt niet mee. Tevens is het recht op collectieve actie 

(art. 6 lid 4 ESH) voor platformwerkers in de praktijk met de komst van de arresten Enerco en 

Amsta ingrijpend gewijzigd en biedt het nieuwe toetsingskader meer kansen dan op het eerste 

gezicht lijkt. Zo zijn de ‘spelregels’ als zelfstandige maatstaf losgelaten en zijn meer 

atypische vormen van staken mogelijk. Toch lopen platformwerkers het risico op 

tegenvorderingen op grond van art. 6:74 BW of 6:162 BW wanneer zij niet onder de 

beschermende werking vallen van art. 6 lid 4 ESH.  

 

Diverse oplossingen kunnen worden bedacht voor de zwakke arbeidsrechtelijke positie van 

platformwerkers. Het voorstel van de regering om in 2020 een systematiek in te voeren waar 

een uurtarief in combinatie met de duur van een overeenkomst dwingendrechtelijk bepaalt of 

sprake is van werknemersstatus, is Europeesrechtelijk niet haalbaar en kan makkelijk worden 

omzeild door platforms. Het inpassen van platformwerk in het huidige Nederlandse 

arbeidsrecht lijkt ook een optie, maar zal ineffectief zijn gezien de holistische benadering en 

zal tevens zorgen voor kwalificatievraagstukken. Het voorstel van Verburg om zelfstandigen 

het juridische samenwerkingsverband de coöperatie te gebruiken om zich collectief te 

verenigen en het mededingingsrecht te ontwijken, zou ook een optie kunnen zijn, maar de 

vraag kan worden gesteld of platformwerkers dit wel willen en coöperaties niet tegen dezelfde 

problemen aanlopen als de vakbonden. Aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek is 

gekeken of het Duitse recht mogelijk de oplossing heeft voor de platformwerkproblematiek. 

Zo blijken veel overeenkomsten te bestaan tussen het Nederlandse en Duitse arbeidsrecht, 

maar kent het Duitse arbeidsrecht een derde categorie werkenden: arbeitnehmerähnliche. 

Deze categorie zit tussen werknemer en zelfstandige in en heeft het recht tot collectief 

onderhandelen gelet op de behoefte aan bescherming die deze groep kenmerkt.  

 

Mijns inziens kunnen twee aanbevelingen worden gedaan om de platformwerkproblematiek 

aan te pakken. Zo kan het mededingingsrecht (naar Iers voorbeeld) worden gewijzigd en de 

status van ‘schijnzelfstandigen’ worden opgenomen. Platformwerkers zouden dan, indien 

gekwalificeerd als schijnzelfstandigen, onder de cao-exceptie vallen en daardoor recht hebben 

op collectieve middelen. Hier gaat mijn voorkeur echter niet naar uit, aangezien dit voor 

kwalificatievraagstukken zorgt, de criteria voor schijnzelfstandigheid erg ingewikkeld zijn en 

dit zal verschillen per platform dan wel platformwerker. Mijn voorkeur gaat derhalve uit naar 

het opnemen van een tussencategorie in de Wet CAO aan de hand van het Duitse voorbeeld 

die platformwerkers de mogelijkheid zou geven tot collectief onderhandelen. Hoewel een 

tussencategorie in Nederland voor rechtsonzekerheid, kwalificatievraagstukken en 

ondergraving van de arbeidsovereenkomst kan zorgen, lijkt deze manier mijns inziens niet per 

se te zorgen voor de voorgenoemde gevolgen, vanwege het feit dat alleen een recht op 

collectief onderhandelen wordt gecreëerd en géén verdere sociale bescherming. 
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Mededingingsrechtelijk zou dit ook geen probleem moeten zijn gezien de ruimte van het 

FNV/Kiem-arrest en de uitleg van A-G Wahl. Wanneer platformwerkers beschikken over het 

recht om collectief te onderhandelen, zullen zij ook sneller onder de beschermende werking 

van art. 6 lid 4 ESH vallen wat betreft het recht op collectieve actie, vanwege een sterke 

koppeling tussen het recht op collectief onderhandelen en het recht op collectieve actie.  

 

Het is een ingewikkelde exercitie om de platformwerkproblematiek ‘op te lossen’ en de 

zwakke arbeidsrechtelijke positie van platformwerkers te verbeteren, maar het beschikbaar 

stellen van collectieve middelen aan platformwerkers zal, mijns inziens, daarbij als leidraad 

moeten worden gehanteerd. Hierdoor zullen platformwerkers beter bescherming krijgen en 

zullen digitale platforms niet in hun digitale innovatie worden afgeremd door ze in een 

dwingend (arbeidsrechtelijk) keurslijf te stoppen. Vooralsnog maken te veel 

mededingingsrechtelijke en praktische obstakels collectieve middelen voor platformwerkers 

onmogelijk, maar zal het creëren van een tussenpositie in het Nederlandse arbeidsrecht met 

enkel en alleen recht op collectief onderhandelen wel een grote verandering hierin 

teweegbrengen en een juiste stap in de goede richting zijn. Dat in ieder geval iéts moet 

gebeuren, lijkt mij evident. Het Nederlandse arbeidsrecht is momenteel niet goed bestand 

tegen platformarbeid en zal zichzelf opnieuw dienen uit te vinden wil het meegaan met zijn 

tijd en bescherming kunnen bieden aan deze zwakke groep werkenden. De Nederlandse 

wetgever is aan zet.  
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