
 

       
   

Rechtspraakoverzicht  
  

Platformwerk 

 Instantie: Rechtbank Amsterdam 
Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2019:198 
Datum: 15-01-2019 
Onderwerp: De kantonrechter oordeelt dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar 
bezorgers is aan te merken als een arbeidsovereenkomst. 

 

 Instantie: Rechtbank Amsterdam 
Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2019:210 
Datum: 15-01-2019 
Onderwerp: Maaltijdbezorging die door de bezorgers voor Deliveroo worden uitgevoerd, valt 
onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer.  

 

 Instantie: Gerechtshof Den Haag 
Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2018:2868 
Datum: 28-08-2018 
Onderwerp: Een koerier heeft tweemaal ingestemd met een vervoersovereenkomst, maar 
claimt nu op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn geweest. Volgens het Hof 
hoeft de afspraak dat een werknemer zich door een derde mag laten vervangen niet in de weg 
te staan aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Indien echter de 
vervangingsmogelijkheid zo ver gaat dat men zich in alle werkzaamheden mag laten 
vervangen, kan niet van een arbeidsovereenkomst worden gesproken. Daarvan is in dit geval 
sprake.  

 
Payrolling 

 Instantie: Rechtbank Overijssel 
Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2018:4906  
Datum: 13-12-2018 
Onderwerp: Ontbinding Payroll-werkgever. Afwijzing verzoek op de a-grond. Toewijzing op de 
h-grond nadat werknemer 2½ jaar doorbetaald op ‘de bank’ heeft gezeten. 

 

 Instantie: Rechtbank Rotterdam 
Vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2018:10789 
Datum: 28-12-2018 
Onderwerp: Loonvordering payrollwerknemer. Met welke partij is een arbeidsovereenkomst 
gesloten? Volgens de rechtbank is sprake van overgang van onderneming. Loonvordering 
afgewezen.   

 
Uitzendovereenkomst 

 Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
Vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2018:5301 
Datum: 20-12-2018 
Onderwerp: Arbeidsrecht WWZ. Veroordeling tot herstel arbeidsovereenkomst met 
uitzendkracht. Arbeidsovereenkomst is niet inhoudsloos geworden; uitzendkracht heeft recht 
op loon. 

 
Stakingsrecht 

 Instantie: Rechtbank Oost-Brabant 
Vindplaats: ECLI:NL:RBOBR:2019:89 
Datum: 24-01-2019 
Onderwerp: Art. 10 Waadi en art. 19 Wet CAO; Jumbo heeft niet onrechtmatig jegens bonden 
gehandeld vanwege schending van het onderkruipersverbod, uitzendbureau OTTO wel. CAO 
Jumbo Logistiek is niet rechtsgeldig opgezegd en geldt nog steeds. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:198
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:210
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2868
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:4906&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBOVE%3a2018%3a4906
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:10789&showbutton=true&keyword=7%3a690
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:5301&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2018%3a5301
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:89


 

 

 Instantie: Rechtbank Den Haag 
Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2018:15444 
Datum: 13-12-2018 
Onderwerp: Door FNV aangekondigde collectieve acties bij PostNL verboden tot 6 januari 
2019. De door PostNL gevorderde beperking van het sociaal grondrecht tot het voeren 
collectieve acties is naar de maatstaven van artikel G ESH gerechtvaardigd ivm de 
disproportionele schade/maatschappelijke ontwrichting die de acties tot gevolg hebben en het 
stadium waarin de cao-onderhandelingen zich bevinden.  

 
Inlenersbeloning 

 Instantie: Gerechtshof Den Haag 
Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2019:21 
Datum: 15-01-2019 
Onderwerp: Uitzendwerk in vleessector. Welke toeslagen vallen onder de inlenersbeloning ex 
artikel 22 NBBU-CAO? Uitzendkracht claimt onder meer koudetoeslag. Het Hof overweegt dat 
de opsomming van toeslagen (overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, 
ploegendiensten) uit de CAO niet limitatief moet worden opgevat en dat ook toeslagen voor 
(andere) inconveniënten onder de inlenersbeloning vallen. Een limitatieve opsomming is 
strijdig met het in artikel 8 WAADI neergelegde beginsel van gelijke behandeling. Het uitsluiten 
van de eindejaarsuitkering is volgens het Hof wél gerechtvaardigd.  

 
Werkgeversaansprakelijkheid 

 Instantie: Rechtbank Den Haag 
Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2018:13273 
Datum: 09-01-2018 
Onderwerp: Deelgeschil. Zowel een formele als materiële werkgever dient een veilig 
arbeidsmiddel ter beschikking te stellen aan de werknemer. Dit was in casu onder de gegeven 
omstandigheden niet het geval. Beide werkgevers aansprakelijk.  

 
Klachtplicht 

 Instantie: Rechtbank Rotterdam 
Vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2018:10291 
Datum: 07-12-2018 

 Onderwerp: Dient werknemer te klagen over niet betalen vergoeding vakantiedagen. Is de 
klachtplicht ex art. 6:89 BW van toepassing op (1) verbintenissen uit een 
arbeidsovereenkomst, (2) verbintenissen tot betaling van een geldsom en (3) gedeeltelijk niet-
nakomen. 

 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:15444&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2018%3a15444
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:10291

