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Webinar 
Platformarbeid

door:
mr. drs. M.H.D. Vergouwen

De Koning Vergouwen Advocaten



Programma

I. Juridische pro’s en contra’s platformarbeid met zzp;

II. Arbeids / Uitzendovereenkomst of zzp-er?

III. Wetgeving en jurisprudentie Nederland;

IV. Buiten de grenzen in vogelvlucht;

V. Slotbeschouwing.



Juridische pro’s en contra’s platformarbeid met zzp

Pro’s: - flexibiliteit;

- weinig administratie werker;

- eenvoudige toegang arbeidsmarkt;

- afname zwart werk.



Juridische pro’s en contra’s platformarbeid met zzp

Contra’s: - gebrek bescherming werker;

- uitholling sociale zekerheid;

- oneigenlijke concurrentie;

- ondermijning sectorale regelingen (cao’s, pensioen);

- einde gereguleerde arbeidsbemiddeling uitzendbureaus.



Juridische pro’s en contra’s platformarbeid met zzp

- initatiefnota 2e Kamer;

- Commissie Borstlap;

- SER;

Rode lijn: heldere definiëring moet er komen;

En toen kwam corona.



Arbeids / Uitzendovereenkomst of zzp-er?

De Wet: - 7:610 BW (Ao);

- 7:400 BW (OVO);

- 7:750 BW (oAvW).



Arbeids / Uitzendovereenkomst of zzp-er?

De arbeidsovereenkomst (Ao) in 4 elementen:

(1) Verplichting tot persoonlijke arbeid;

(2) In dienst van werkgever (gezag);

(3) Gedurende zekere tijd;

(4) Tegen loon.

Belangrijkste element is (2): GEZAG → bevoegdheid tot (Care 4 Care)



Arbeids / Uitzendovereenkomst of zzp-er?

Alles telt / weegt mee: holistische benadering (Groen / Schoevers)

November 2020: X / gemeente Amsterdam:

Bedoeling partijen voor kwalificatie al dan niet A0 niet van belang → “papier hier”.

Belang kernactiviteiten, zie Hof Amsterdam Deliveroo → wijst op gezag.



Arbeids / Uitzendovereenkomst of zzp-er?

TBA en arbeidsbemiddeling

Helpling: arbeidsbemiddeling

Temper: TBA

Extra route: uitzendrichtlijn, HvJ Ruhrland Klinik, (toch) Waadi, ook bij zzp?

(HR 19/4/2017: Focus on Human)



Wetgeving en jurisprudentie Nederland

• Booking.com: aanstaand arrest HR

• Deliveroo: Hof Amsterdam

• Uber

• Temper
ongoing



Wetgeving en jurisprudentie Nederland

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 2015:

• Hoofdelijke en volgtijdelijke aansprakelijkheid

Let ook op artikel 7a WAADI



Wetgeving en jurisprudentie Nederland

Aanstaande wetgeving:

• Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst bij zzp bemiddeling via Platform

Definitie platform / algoritme: de uitdaging.



Buiten de grenzen in vogelvlucht

Wetgeving in Californië (Assembly Bill 2020):

→ stijging kosten 20/30%

Spanje

EU



Buiten de grenzen in vogelvlucht

Uitspraken

HvJ 2018 Uber is vervoersdienst

Frankrijk

Spanje

UK → tussencategorie “worker”



Slotbeschouwing

Aansluiten of uitsluiten? Geen van beide

Leer, lift mee met verbeteringen, maar blijf binnen de juridische lijnen.



Vragen?



Volg DKVA op social media en lees onze wekelijkse nieuwsbrief

@DeKoningVergouw

De Koning Vergouwen Advocaten

De Koning Vergouwen Advocaten



Contact

mr. M.H.D. (Michiel) Vergouwen
vergouwen@dkva.nl

Tel 020 - 676 25 00

De Koning Vergouwen Advocaten, Sophialaan 33, 1075 BL Amsterdam. 
www.dkva.nl

mailto:vergouwen@dkva.nl
http://www.dkva.nl/


Vragen? 

■ Jeroen Brouwer: brouwer@abu.nl

■ www.abu.nl/kennisbank/platformwerk

mailto:brouwer@abu.nl
http://www.abu.nl/kennisbank/platformwerk

