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1. Inleiding  
 
1.1 De aanleiding en probleemanalyse  
De opkomst van nieuwe online platformen blijkt een structurele aanval te zijn op de klassieke 
werkgever/werknemer constructie.1 Platformarbeid wordt namelijk steeds populairder. Zo maakt 
men steeds meer gebruik van een taxi via Uber, een maaltijd via Deliveroo of een kinderoppas via 
Charly Cares.2 Online platformen hanteren verschillende contractvormen, maar de meest 
voorkomende vorm is een overeenkomst van opdracht.3 Het is echter de vraag of de overeenkomst 
ook door de rechter wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht.4 Het online platform 
koppelt met behulp van moderne software de platformwerker aan de klant. De klant hoeft maar een 
paar knoppen in te toetsen om gebruik te maken van de service.5 Daarnaast is platformarbeid ook 
erg flexibel voor de platformwerkers. Zij kunnen in beginsel zelf bepalen waar, wanneer en hoeveel 
zij willen werken.  

Ondanks de grote mate van flexibiliteit is in de afgelopen jaren veel discussie ontstaan over de vraag 
of platformwerkers op basis van een overeenkomst van opdracht dan wel een arbeidsovereenkomst 
werken.6 Gelet op de formulering van artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), ‘in dienst 
van’, vloeit daaruit voort dat voor de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst een 
gezagsverhouding nodig is. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is doorslaggevend of de 
wederpartij bindende instructies kan geven aan de arbeidskracht.7 Hierbij dient onderscheid te 
worden gemaakt tussen het geven van bindende instructies die betrekking hebben op de inhoud van 
de arbeid (materieel gezag)8 en de instructiebevoegdheid ten aanzien van de organisatie van de 
arbeid (formeel gezag).9 In paragraaf 3.1.3 wordt daar verder op ingegaan.  

 

1.2 De probleemstelling  
Is er nog ruimte om de arbeidsverhouding tussen een online platform en een platformwerker in het 
licht van de Nederlandse jurisprudentie als een overeenkomst van opdracht op grond van artikel 
7:400 lid 1 BW te kwalificeren?  

 

 

 

 
1 Arets 2020. 
2 Lieman, TAC 2019/1, p.3.  
3 Verhulp, ArbeidsRecht 2018/1, p. 5. 
4 Artikel 7:400 lid 1 BW. 
5 Armah 2020.  
6 Artikel 7:610 lid 1 BW.  
7 De omstandigheid of de bevoegdheid daadwerkelijk wordt uitgeoefend, is niet zozeer relevant. Zie ook HR 17 
april 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AC8377,NJ1985/18 (Animeermeisjes); HR 11 november 1988, NJ1989/173 
(Docent Volksuniversiteit); HR 8 mei 1998, ECLI:NL:PHR:1998:ZC2647, NJ 2000/81; Hof Arnhem 13 januari 2009, 
ECLI:NL:GHARN:2009:BH4601 en Hof Arnhem 19 mei 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BJ4214. 
8 Kamerstukken II 1994/95, 23438, nr. 5, p. 4 (MvA).  
9 Bouwens, Duk & Bij de Vaate 2018/1.3; HR 1 december 1961, ECLI:NL:HR:1961:53, NJ 1962/79 
(Stripteasedanseres); HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1397, NJ 1994/757, m.nt. P.A. Stein (Imam-arrest); 
Kamerstukken II 1994/95, 23438, nr. 5, p.4 (MvA). 
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1.3 De deelvragen  
1. Welke online platformconstructies kennen wij in Nederland? 

 
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst 

van opdracht?  
 

3. Wanneer wordt volgens de literatuur de verhouding tussen een online platform en een 
platformwerker aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en wanneer als een overeenkomst van 
opdracht?  

 
4. Wanneer wordt volgens de rechtspraak de verhouding tussen een online platform en een 

platformwerker aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en wanneer als een overeenkomst van 
opdracht?  

 
 
1.4 De hoofdstukindeling  
Hoofdstuk 1:  De verschillende online platformconstructies  

Hoofdstuk 2:  De arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht  

Hoofdstuk 3:  De opvattingen in de literatuur inzake platformarbeid  

Hoofdstuk 4:  De jurisprudentie inzake platformarbeid   

Hoofdstuk 5:  Conclusie en aanbevelingen  

 

1.5 De onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij dit onderzoek zijn literatuur- en 
rechtsbronnenonderzoek. Wat betreft het literatuuronderzoek zal ik gebruikmaken van handboeken, 
artikelsgewijze commentaren, monografieën en tijdschriftartikelen. Bij het rechtsbronnenonderzoek 
zal ik mij richten op de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie. Dit is jurisprudentie van 
de kantonrechter, het gerechtshof en de Hoge Raad. Daarnaast zal sporadisch gebruik worden 
gemaakt van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU). Verder zal ik ook 
gebruikmaken van digitale bronnen zoals websites en blogs.  

Bij het zoeken naar informatie zal verder ook gebruik worden gemaakt van (juridische) databanken 
zoals Google Scholar, Opmaat, overheid.nl, Ars Aequi, Kluwer Navigator en Legal Intelligence. 
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2. De verschillende online platformconstructies  
 

2.1 De platformeconomie  
Een platform wordt aangeduid als een tussenpersoon die het contact faciliteert tussen aanbieders en 
afnemers. Het online platform biedt hen de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten via het 
platform.10 De platformeconomie weet op een innoverende wijze vraag en aanbod van goederen en 
diensten bij elkaar te brengen.11 De opkomst van de platformeconomie is dan ook onlosmakelijk 
verbonden met die van het internet, de steeds meer geavanceerde smartphones met gps, bluetooth, 
snellere processoren en verbindingen en systemen die via algoritmes en kunstmatige 
intelligentieprocessen automatiseren.12  

De platformeconomie kan hoofdzakelijk worden verdeeld in de deeleconomie en de kluseconomie.13 
Bij de deeleconomie geeft men anderen tijdelijk toegang tot zaken zoals een auto, camper, huis, 
boormachine of ladder. Bij de kluseconomie is het zo dat men toegang geeft tot zijn bekwaamheden. 
Zo kunnen schilders, timmermannen, chauffeurs hun diensten via het platform aanbieden. 
Vervolgens kan platformarbeid weer onderverdeeld worden in online en offline werkzaamheden. 
Offline werk wordt aangeduid als work-on-demand via app.14 Hierbij moet men denken aan diensten 
zoals taxivervoer, schoonmaakwerk, oppaswerk, bezorging, klusjes en uitlaatservice.15   

 

2.2 Het online platform  
Bij online intermediaire platformen is sprake van een driehoeksverhouding. Gebruikers sluiten een 
overeenkomst met het platform ten behoeve van het gebruik van het platform en vervolgens kunnen 
de gebruikers via het platform of daarbuiten met elkaar contracteren. Er zijn twee types gebruikers: 
gebruikers die producten of diensten aanbieden en de gebruikers die deze (willen) afnemen. De 
overeenkomst die de gebruikers sluiten met het platform wordt aangehaald als de 
platformovereenkomst. De overeenkomst die gebruikers onderling met elkaar sluiten wordt de 
hoofdovereenkomst genoemd. De contractuele verhoudingen worden doorgaans geregeld door de 
algemene voorwaarden.16 De platformovereenkomst bevat in de eerste plaats de regels rondom het 
gebruik van het platform. Daarnaast bevat het ook de regels waaraan de gebruikers zich moeten 
houden. Ook regelt het zaken zoals de kosten voor het gebruik van het platform en op welke wijze de 
gebruikers zich op het platform behoren te gedragen. Voorts kan de platformovereenkomst ook 
vorm geven aan de inhoud van de hoofdovereenkomst die via het platform wordt gesloten. De regels 
van de platformovereenkomst zullen doorgaans worden gekwalificeerd als algemene voorwaarden in 
de zin van artikel 6:231 BW of als bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld als bedoeld in 
artikel 3 Richtlijn 93/13/EEG.17 

 
10 Devolder 2019.  
11 Verburg 2019; zie ook Bennaars, ArbeidsRecht 2018/28.   
12 Aerts 2020. 
13 Frenken, Me Judice 2017.  
14 De Stefano, Comparative Labor Law & Policy Journal 2016.  
15 Hatzopoulos & Roma 2017 p. 81-128.   
16 Krüger 2018.  
17 Schaub 2020/19. 
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Intermediaire platformen hebben aanleiding gegeven tot verschillende juridische vraagstukken. Eén 
belangrijke vraag is welke rol het platform vervult bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen 
de gebruikers. In beginsel bieden platformen alleen een infrastructuur en hebben zij geen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de tussen gebruikers gesloten overeenkomst. In sommige 
gevallen kan een intermediaire platform echter wel een zekere mate van verantwoordelijkheid 
hebben. Dit is het geval als de invloed van het platform verder gaat dan alleen het bieden van een 
infrastructuur. Verder kunnen online platformen hoofdzakelijk worden onderscheiden in drie 
verschillende categorieën.18 

In de eerste plaats kunnen platformen louter faciliterend zijn. De gebruikers kunnen via de website 
zelfstandig overeenkomsten sluiten. Hier komt geen verdere bemoeienis van het platform aan te pas. 
Dit soort platformen fungeren slechts als een elektronisch prikbord, of anders gezegd als ‘een 
facilitator.’19 In deze situatie neemt het platform een passieve rol aan. Voorbeelden van dit soort 
platformen zijn Werkspot en Marktplaats. Werkspot.nl is een Nederlandse website waarop klussen 
kunnen worden aangeboden door zowel natuurlijke- als rechtspersonen.20 Die kunnen zich 
beschikbaar stellen voor het verrichten van opdrachten door zich in te schrijven op de website. Op 
deze wijze ontstaat een overeenkomst tussen het platform en de aanbieder. Elke afnemer 
(consument) kan een bepaalde klus plaatsen op de website. Ook tussen de afnemer en het platform 
komt een overeenkomst tot stand op het moment dat hij zich inschrijft om toegang te krijgen tot de 
vakmannen. De afnemers en aanbieders kunnen via het platform op eenvoudige wijze met elkaar in 
contact treden. De afnemers hebben keuze uit verschillende vakmannen. Als een afnemer de keuze 
heeft gemaakt, ontstaat er een overeenkomst tussen de afnemer en aanbieder.  

In de tweede plaats bestaan er platformen die verder gaan dan alleen faciliterend. Het platform 
treedt op als bemiddelaar als het een kandidaat kiest door een selectie te maken uit een bestand van 
bestaande dienstverleners.21 Op deze manier heeft het platform meer invloed op de kwaliteit van de 
dienstverlening dan wanneer het slechts fungeert als een infrastructuur voor gebruikers van het 
platform. Een voorbeeld van een platform dat optreedt als een bemiddelaar is Charly Cares.22 Dit 
platform is de digitale versie van de vroegere oppascentrale. Zowel de ouder (afnemer) als de oppas 
(dienstaanbieder) hebben een duurovereenkomst met Charly Cares.23 Tussen de ouder en de oppas 
ontstaat een overeenkomst van opdracht.24 In dit verband heeft Charly Cares in de algemene 
voorwaarden geregeld dat zij optreedt als gevolmachtigde van de oppas. Verder heeft het platform 
ook geregeld dat zij verantwoordelijk is voor het beheer van de betalingen via een 
derdengeldenrekening. 25 Tevens bepaalt het platform de prijzen van de oppasdiensten.26 Uit de 
algemene voorwaarden vloeit duidelijk voort dat Charly Cares meer invloed heeft op de 
overeenkomst tussen de gebruikers dan dat Werkspot heeft. Om deze reden zou Charly Cares niet 
kunnen stellen dat het alleen faciliterend optreedt. Kenmerkend voor een 
bemiddelingsovereenkomst is dat de werkzaamheden van de tussenpersoon (het platform) gericht is 

 
18 Schaub, TvC 2018, p. 214.  
19 Houwerzijl e.a. 2021, p. 110.  
20 Zie www.werkspot.nl.  
21 Houwerzijl e.a. 2021, p. 110. 
22 Zie www.charlycares.com.  
23 Art. 6 algemene voorwaarden Charlycares, geraadpleegd via www.charlycares.com op 26 december 2021.  
24 Art. 1 algemene voorwaarden Charlycares, geraadpleegd via www.charlycares.com op 26 december 2021. 
25 Art. 1 algemene voorwaarden Charlycares, geraadpleegd via www.charlycares.com op 26 december 2021. 
26 Art. 3 algemene voorwaarden Charlycares, geraadpleegd via www.charlycares.com op 26 december 2021. 

http://www.werkspot.nl/
http://www.charlycares.com/
http://www.charlycares.com/
http://www.charlycares.com/
http://www.charlycares.com/
http://www.charlycares.com/
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op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever (afnemer) en de derde 
(dienstaanbieder).27  

In de derde plaats bestaat nog de mogelijkheid voor een platform om op te treden als een 
dienstaanbieder.28 In deze situatie biedt het platform zelf de dienst aan. Het platform bepaalt dan 
grotendeels de inhoud en vorm van de dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is het platform 
Deliveroo. Het platform is een digitaal maaltijdbezorgingsbedrijf. Het platform maakt gebruik van 
koeriers die de bestelde maaltijd bij de afnemers thuis bezorgen. Verder heeft het platform ook een 
overeenkomst met het restaurant waar het eten wordt besteld. De koerier heeft alleen een 
overeenkomst met het platform. In de algemene voorwaarden geeft Deliveroo aan dat het eigenaar 
van het restaurant kan zijn of optreedt als partner van het restaurant.29 Tevens is in de algemene 
voorwaarden geregeld dat de afnemers een account moeten aanmaken voordat zij een bestelling 
kunnen plaatsen.30 De prijzen kunnen door Deliveroo in overleg met het restaurant worden 
gewijzigd.31 Daarmee is uitgesloten dat Deliveroo slechts louter faciliterend zou zijn. Echter, het is 
niet ondenkbaar dat Deliveroo als bemiddelaar optreedt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
restaurant de maaltijd verkoopt aan de bezorger en de bezorger deze weer doorverkoopt aan de 
afnemer. Het platform is dan alleen verantwoordelijk voor de bemiddeling bij de totstandkoming van 
diverse overeenkomsten en levert daarnaast ICT-diensten.32  

 

2.3 Een elektronisch prikbord of een bemiddelaar? 
Het onderscheid tussen een platform dat functioneert als een elektronisch prikbord of een 
bemiddelaar is in de praktijk niet altijd eenvoudig vast te stellen. Een platform wordt gekwalificeerd 
als een elektronisch prikbord als de gebruikers rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden. Als 
het platform de contactgegevens afschermt, zodat het voor klanten niet mogelijk is om rechtstreeks 
contact op te nemen met de aanbieders, dan is volgens de Hoge Raad sprake van bemiddeling.33 
Hierbij moet men denken aan de situatie dat een platform aan de gebruiker vraagt om een account 
aan te maken voordat gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van het platform.  

Om een platform te kwalificeren als een bemiddelaar moeten we kijken naar de indicatoren die 
maken dat een platform optreedt als bemiddelaar. Daarvoor zal eerst gekeken moeten worden naar 
het juridisch kader van de bemiddelingsovereenkomst.  

De wettelijke definitie van de bemiddelingsovereenkomst is gegeven in artikel 7:425 BW. ‘de 
bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de 
opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als 
tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de 
opdrachtgever en derden.’ 

Uit de bovenstaande wetstekst vloeit voort dat aan vier voorwaarden moet zijn voldaan om te 
spreken van een bemiddelingsovereenkomst. De vereisten zijn: i) er is een overeenkomst van 
opdracht, ii) de opdrachtnemer heeft recht op loon, iii) de opdrachtnemer is werkzaam bij het tot 

 
27 Als platform zich bijvoorbeeld verbindt tot het in contact brengen van partijen kan al sprake zijn van 
bemiddeling, zie Dammingh, TvC 2016, p. 32.  
28 Houwerzijl e.a. 2021, p. 110; Schaub 2020/19, p. 38.  
29 Art. 2 algemene voorwaarden Deliveroo, geraadpleegd via www.deliveroo.nl op 26 december 2021.  
30 Art. 3 algemene voorwaarden Deliveroo, geraadpleegd via www.deliveroo.nl op 26 december 2021. 
31 Art. 10 algemene voorwaarden Deliveroo, geraadpleegd via www.deliveroo.nl op 26 december 2021. 
32 Ook bij Deliveroo zijn er dergelijke concepten: zie ECLI:NL:RBAMS:2019:6292. r.o. 38 e.v.  
33 HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099 (Duinzigt Woonservices).  

http://www.deliveroo.nl/
http://www.deliveroo.nl/
http://www.deliveroo.nl/
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stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden en iv) de 
opdrachtnemer is aan te merken als tussenpersoon.  

Ondanks dat in de wet vier voorwaarden zijn opgenomen voor kwalificatie van de 
bemiddelingsovereenkomst blijkt uit de wetsgeschiedenis dat het element ‘tegen loon’ slechts om 
wetstechnische redenen in de definitie van artikel 7:425 BW is opgenomen. Het is namelijk met de 
toevoeging van artikel 7:427 BW mogelijk dat de bemiddelingsovereenkomst ook ‘om niet’ tot stand 
kom kan komen.34 Dat betekent dat de tussenpersoon helemaal geen aanspraak maakt op loon en 
dus op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Als de tussenpersoon wel een tegenprestatie 
bedingt voor zijn werkzaamheden heeft hij, behoudens een andersluidende afspraak, recht op loon 
als door zijn bemiddeling de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde tot stand is 
gekomen (artikel 7:426 lid 1 BW). Uit deze bepaling vloeit de hoofdregel voort dat loon pas 
verschuldigd is als de prestatie is nagekomen: het ‘no cure, no pay’-principe.35 Daar komt nog bij dat 
het causaal verband vereist is tussen de activiteit van de bemiddelaar en de totstandkoming van de 
overeenkomst. Zoals blijkt het woord ‘door’ in artikel 7:426 BW.36 De bemiddelaar heeft geen recht 
op loon als de overeenkomst zonder een zekere bijdrage van hem tot stand is gekomen.37  

Hoewel ‘loon’, zoals blijkt uit bovenstaande, geen noodzakelijke voorwaarde is voor de 
totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst heeft de Hoge Raad in het arrest van 9 april 
202138, anders dan het Gerechtshof Amsterdam, geoordeeld dat het ontvangen van commissie van 
de aanbieder door Booking.com juist één van de factoren is die wijst op bemiddeling. De Hoge Raad 
vindt aansluiting bij artikel 7:426 BW. Verder vindt de Hoge Raad relevant dat Booking.com een 
reserveringsplatform exploiteert waarop accommodaties van aanbieders worden getoond die 
klanten zonder tussenkomst van Booking.com niet hadden kunnen boeken. Daarbij merkt de Hoge 
Raad op dat de werkzaamheden van de tussenpersoon niet veelomvattend hoeven te zijn.39  

Wanneer een platformovereenkomst gekwalificeerd wordt als een bemiddelingsovereenkomst en de 
gebruikers later via het platform met elkaar contracteren, is sprake van het zogenoemde tweezijdige 
bemiddelen. Dat betekent dat op grond van artikel 7:427 BW de artikelen 7:417 en 7:418 BW 
overeenkomstig van toepassing zijn, ook wel bekend als ‘dienen van twee heren.’ In lid 1 van artikel 
7:417 is geregeld dat als sprake is van zo een tweezijdige bemiddelingsovereenkomst expliciet moet 
zijn geregeld dat belangenverstrengeling is uitgesloten. Dat betekent dat bezien moet worden of 
belangenverstrengeling is uitgesloten en bij het sluiten van de platformovereenkomst met een 
particuliere gebruiker dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden voor het tweezijdige 
bemiddelen.40 Nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat Booking.com wel als bemiddelaar moet 
worden aangemerkt, brengt dit met zich mee dat in de platformovereenkomst moet zijn geregeld dat 
belangenverstrengeling is uitgesloten. Booking.com zou aan het schriftelijkheidsvereiste kunnen 
voldoen door middel van overeenkomstige toepassing van artikel 6:227a BW.41 

 
34 Dammingh diss. 2002, p. 77-78.  
35 Dammingh diss. 2002, p. 289-342.   
36 ‘’De bemiddelaar heeft geen recht op loon wanneer de overeenkomst zonder enige invloed van hemzelf tot 
stand is gekomen. Hij moet een zekere bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.’’ Zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-
IV 2018/310. 
37 HR 8 oktober 1982, RvdW 1982/174; zie ook HR 16 december 1988, NJ 1989/205. 
38 HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527, r.o. 4.2.5. 
39 HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527, r.o. 4.1.6. 
40 Schaub 2020/19 p. 45-46.  
41 Een overeenkomst met een schriftelijkheidsvereiste kan ook op elektronische wijze tot stand komen, mits 
aan de voorwaarden van art. 6:227a BW is voldaan.  
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Het verschil tussen een elektronisch prikbord en een bemiddelaar is niet scherp, maar juist vloeiend. 
Daarom stelt Schaub dan ook dat vanuit privaatrechtelijk perspectief beargumenteerd kan worden 
dat de twee kwalificaties elkaar niet per definitie uitsluiten. Voor zover de afnemers geen 
gebruikmaken van de boekingsfaciliteit op het platform, is Booking.com in hun optiek nog enkel een 
groot digitaal prikbord. De afnemers kunnen namelijk alleen de aanbiedingen bekijken en vervolgens 
de aanbieders rechtstreeks benaderen om een overeenkomst te sluiten. Het is alleen op het moment 
dat de afnemers gebruikmaken van de boekingsfaciliteit van Booking.com dat sprake is van 
bemiddeling in de zin van artikel 7:425 BW.42   

 

2.4 Een bemiddelingsdienst of een dienstaanbieder van onderliggende dienst? 
Een dienst van de informatiemaatschappij is elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs 
elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt 
verricht, zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.43 Een online platform 
kwalificeert in beginsel als een dienst van de informatiemaatschappij, want een online platform 
wordt digitaal aangeboden. Daarnaast is ook sprake van een individueel verzoek wanneer het 
platform wordt gebruikt. Als het platform een vergoeding vraagt voor het gebruik, is ook aan het 
element ‘tegen vergoeding’ voldaan. Het is echter niet een noodzakelijke voorwaarde. Het is enkel 
van belang dat het om online economische activiteiten gaat.44  

Het probleem dat zich voordoet met de groei van de platformeconomie is dat men steeds meer te 
maken krijgt met platformen die binnen een gereguleerde markt een eigen toegankelijke markt 
creëren. De vraag is dan of het platform zelf als aanbieder kan worden aangemerkt of slechts 
fungeert als bemiddelaar. In de veelbesproken Uber-zaak oordeelt het HvJ-EU dat Uber als de 
aanbieder van de onderliggende dienst moet worden aangemerkt.45 Het ging in deze casus om de 
applicatie Uber waarmee non-professionele bestuurders in staat worden gesteld om hun eigen auto 
te gebruiken bij het aanbieden van vervoersdiensten aan gebruikers die op zoek zijn naar een rit. De 
gronden waarop het HvJ-EU zijn oordeel baseert, zijn aanknopingspunten die bepalen of een 
platform wordt gekwalificeerd als de aanbieder van de onderliggende dienst (vervoersdienst) of als 
een digitale bemiddelingsdienst waarmee via een smartphoneapplicatie informatie kan worden 
uitgewisseld over de reservering van een transportdienst.46 Ook wel bekend als de zogenoemde 
Uber-test. Het HvJ-EU oordeelde als volgt.  

In de eerste plaats werd de vraag gesteld of de kernactiviteit van Uber moet worden aangemerkt als 
het aanbieden van vervoersdiensten of het leveren van ict-diensten. Het HvJ-EU beantwoordde deze 
vraag door eerst onderscheid te maken tussen het hoofddoel en de bijkomende activiteiten die 
noodzakelijk zijn om de dienst uit te voeren. Daarnaast onderscheidt het HvJ-EU de bemiddeling via 

 
42 Schaub 2020/19, p. 47-48.  
43 Art. 3:15d lid 3 BW; art. 1 Richtlijn 98/34 EG.  
44In overweging 18 bij de Richtlijn inzake elektronische handel wordt aan de hand van voorbeelden toegelicht 
wat al dan niet als dienst van de informatiemaatschappij moet worden gezien. 
45 HvJ EU 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:364, NJB 2018/211 (Asociacion Profesional Elite Taxi). In 
onderhavig zaak wordt geoordeeld dat Uber een onmisbaar element is in het samenbrengen van de aanbieder 
en de betreffende bestuurder. Immers, zonder app-dienst zouden afnemers niet in contact kunnen treden met 
de bestuurders. Daarnaast oefent Uber ook een beslissende invloed uit op de voorwaarden van de 
dienstovereenkomst door het stellen van maximumprijzen, het innen van de prijs bij de klant en het storten 
ervan aan de particuliere bestuurder. Verder voert Uber ook een zekere mate van controle uit op de kwaliteit 
van de voertuigen en het gedrag van de bestuurders. 
46 HvJ EU 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:364 r.o. 34-36. 
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de app van de vervoersdienst. De vervoersdienst is de fysieke activiteit van het verplaatsen van 
personen of goederen van de ene naar de andere plaats. Verder beschrijft het HvJ-EU dat Uber met 
de bemiddelingsdienst een aanbod van vervoersdiensten creëert. In de gegeven omstandigheden is 
de bemiddelingsdienst daarom een ‘integrerend deel van een dienstenpakket waarvan het 
hoofdelement bestaat uit een vervoersdienst’. Uber biedt om die redenen een vervoersdienst in de 
zin van artikel 2 lid 2 sub d Dienstenrichtlijn en niet een ‘dienst van informatiemaatschappij’. 

Dat Uber zelf niet fysiek passagiers vervoert van de ene naar de andere plaats, maakt het oordeel 
niet anders. Uber heeft namelijk door het faciliteren van haar bemiddelingsdienst een geheel nieuwe 
markt gecreëerd. Immers, Uber maakt het mogelijk om niet-professionele chauffeurs via een eigen 
voertuig anderen te vervoeren. 

In de tweede plaats stelt het HvJ-EU dat ook van belang is dat Uber invloed heeft op belangrijke 
aspecten zoals de kwaliteit van het voertuig, het gedrag van de bestuurders, de prijs en de selectie 
van de particuliere bestuurders. Uber voert namelijk een soort screening uit om na te gaan of de 
dienstverlening wel aan de door Uber gestelde vereisten voldoet. Daarnaast stelt Uber maximum- en 
minimumprijzen voor de dienstverlening vast. Ook draagt Uber de verantwoordelijkheid voor het 
innen van de prijs bij de klant. Kortom: het platform vormt een onmisbare schakel tussen 
vervoerders en afnemers wat maakt dat Uber niet alleen gezien kan worden als een 
bemiddelingsdienst, maar als de aanbieder van de onderliggende dienst.  

Een voorbeeld van een platform dat net als Uber aangemerkt kan worden als een dienstaanbieder is 
Charly Cares. Hoewel Charly Cares in de oppasovereenkomst heeft opgenomen dat zij zelf geen partij 
is bij de oppasovereenkomst, kan gesteld worden dat ook Charly Cares kwalificeert als een aanbieder 
van de onderliggende dienst.47 Hoewel Charly Cares geen nieuwe markt creëert met het leveren van 
oppaswerk, voldoet zij wel aan de overige voorwaarden. De oppas moet eerst door een screening 
voordat hij/zij zich via het platform beschikbaar kan stellen. Er is toezicht op de kwaliteit door middel 
van ratings en reviews. Daarnaast mogen de gebruikers niet buiten het platform oppasafspraken 
maken. Er wordt contact onderhouden met de ouders en vervanging geregeld bij ziekte van de 
oppas. Verder heeft het platform in overwegende mate invloed op de prijs en is het verantwoordelijk 
voor het innen van de gelden. Er kan dus worden geconcludeerd dat de bemiddelings- en 
reserveringsdienst een ondergeschikt integraal onderdeel van de dienstverlening vormt en dat het 
oppaswerk moet worden gezien als de kernactiviteit van het platform.48 

Mijns inziens is de grens tussen een bemiddelingsdienst en een aanbieder van de onderliggende 
dienst (nog) diffuus. Deze kwalificatie-vraag zal per geval moeten worden beoordeeld. Een strikte 
uitleg is dan ook niet voor de hand liggend. De beantwoording van de kwalificatie-vraag is afhankelijk 
van de feiten en omstandigheden.49 Zoals eerder ook het geval was bij Booking.com, daar was het 
verschil tussen een elektronisch prikbord en een bemiddelaar niet evident. Dit vloeit dan ook logisch 
voort uit het feit dat bemiddeling een vorm is die gezien kan worden als het midden tussen 
‘facilitator’ en ‘dienstaanbieder.’ Het vertoont namelijk kenmerken van beide varianten.  

 

 

 
47 Botman, NTER 2018.  
48 Koolhoven, WPNR 2015, p. 991-992. 
49 Schaub 2020/19, p. 13-14. 
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2.5 De afbakening van het onderzoek  
In dit onderzoek zal ik mij beperken tot de intermediaire platformen die via hun platform diensten 
aanbieden. Het gaat in het bijzonder om digitale platformen die optreden als bemiddelaars of 
dienstaanbieders. Hierbij moet men denken aan online platformen zoals Charly Cares, Helping, Uber 
en Deliveroo. De platformen die kwalificeren als een digitaal prikbord blijven verder buiten 
beschouwing. Het onderzoek is specifiek gericht op de juridische verhouding tussen het platform en 
de platformwerker. Alle andere juridische verhoudingen zoals de verhoudingen tussen de consument 
en het platform en de consument en opdrachtnemer vallen buiten de omvang van het onderzoek. 
Het onderzoek richt zich op de juridische aspecten van een arbeidsovereenkomst en een 
overeenkomst van opdracht in relatie tot platformarbeid. Daarmee wordt het consumentenrecht in 
het geheel buiten beschouwing gelaten. Tot slot richt onderzoek alleen op het Nederlands recht. Er 
zullen wel enkele keren verwezen worden naar Europese rechtspraak.    
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3. De arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van 
opdracht  

 

3.1 De arbeidsovereenkomst   
Een werknemer is verplicht om op basis van de arbeidsovereenkomst arbeid te verrichten. Dat 
betekent echter niet dat alle arbeid wordt aangemerkt als arbeid in zin van artikel 7:610 BW. Er 
bestaat bijvoorbeeld geen arbeidsovereenkomst met een persoon aan wie een taakstraf is opgelegd 
of iemand die in de gevangenis arbeid verricht.50 De arbeidsovereenkomst komt, zoals bij elke 
overeenkomst, tot stand door een aanbod en een daarop gerichte aanvaarding.51 

De wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst uit artikel 7:610 lid 1 BW luidt:  

‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in 
dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’ 

Deze wettelijke bepaling behelst de criteria waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen, 
inhoudende: is sprake van (i) arbeid, (ii) verricht in dienst van een ander (iii) gedurende zekere tijd 
(iv) tegen loon.52  

 
3.1.1 Arbeid  
De verplichting om arbeid te verrichten moet worden aangetoond. Wat de arbeid inhoudt, maakt 
verder niet uit. Het begrip ‘arbeid’ is een breed begrip dat elk willekeurige activiteit kan omvatten. Zij 
kan van geestelijke of lichamelijke aard zijn. 53 Ook ‘slapen’ kan worden aangemerkt als arbeid in de 
zin van de bepaling.54 Immers, het slechts beschikbaar zijn voor arbeid kan al voldoende zijn. De 
arbeid moet wel een productieve arbeidsprestatie vertegenwoordigen voor de werkgever.55 Bij 
platformarbeid kan dit bestaan uit activiteiten zoals maaltijdbezorging, schoonmaken, 
bezorgwerkzaamheden, chauffeurswerkzaamheden, oppaswerkzaamheden, werken in de horeca. 

Verder moet de arbeid ook persoonlijk worden verricht. In artikel 7:659 BW is bepaald dat de 
werknemer verplicht is de arbeid zelf te verrichten en zich alleen met toestemming van de werkgever 
door een derde kan laten vervangen. Bennaars constateert dan ook terecht dat een grote mate aan 

 
50 Vgl. Ktr. Rotterdam 27 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2905 (werk in penitentiarie inrichting vloeit voort uit 
de Penitentiaire Beginselenwet, niet uit een tussen partijen gesloten overeenkomst). 
51 Art 6:217; Zie ook HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3102 (cao-verplichting arbeidsovereenkomst aan te 
gaan, sluit vereiste wilsovereenstemming niet uit); Hof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2017, 
ECLI:NL:GHARL:2017:9045.  
52 Zie HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (Gouden Kooi)., r.o. 3.2. In onderhavige uitspraak is 
geformuleerd dat gezag wordt verondersteld te bestaan als de werknemer verplicht is om de door de 
werkgever verstrekte opdrachten uit te voeren en daarbij de nauwkeurige instructies van de werkgever acht 
dient te nemen. Waarbij de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is voor het daarmee te dienen 
commerciële belang.   
53 HR 15 maart 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0174, NJ 1991/417 (Casa Migrantes), HR 25 maart 
2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887, NJ 2011/594, m.nt. Verhulp. 
54 Bouwens e.a. 2019/3.1.2. Zie ook: HR 15 maart 1991, NJ 1991/417 en 418. 
55 HR 29 oktober 1982, ECLI:NL:HR:1982:AC0442, NJ 1983/230, (Hesseling/De Ombudsman); Zie ook Ktr. ’s-
Hertogenbosch 13 juni 2006, JAR 2006/164 (sollicitatieactiviteiten uitkeringsgerechtigde op grond van de 
overeenkomst met re-integratiebureau; geen arbeid in de zin te bevorderen).  

https://www.navigator.nl/document/id15761991031514172admusp?anchor=id-b85490e667f70afe55b382d5e23003b3
https://www.navigator.nl/document/id15761991031514171nj1991417dosred
https://www.navigator.nl/document/id09ea023b01cf4530b0538a3f7605fb79?anchor=id-7970f24a-3fcc-43f5-83c7-305b50387725
https://www.navigator.nl/document/idf16c980b8dc4437591d16ead9ec314bc
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vrijblijvendheid de kans op het bestaan van een arbeidsovereenkomst verkleint.56 Als een 
werknemer zich willekeurig kan laten vervangen door anderen om alle bedongen werkzaamheden uit 
voeren, kan geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.57 Toch bestaat enige discussie of het 
‘persoonlijk verrichten van arbeid’ gezien moet worden als een (sub)element of ‘slechts’ als gevolg 
van de kwalificatie’.58 Wellicht dat de overweging in het vonnis inzake FNV/Uber meer duidelijkheid 
kan bieden. De kantonrechter stelt dat aan de voorwaarde ‘persoonlijk arbeid’ is voldaan, omdat 
Uber haar chauffeurs selfies laat maken en daarmee dus expliciet controleert of zij de arbeid 
persoonlijk verrichten.59 Hieruit kan worden afgeleid dat ‘persoonlijk arbeid’ wel degelijk een 
(sub)element is om vast te stellen of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van 
artikel 7:610 BW.  

 
3.1.2 Loon  
Een contractuele relatie is slechts een arbeidsovereenkomst, indien voor de verrichte arbeid loon is 
verschuldigd.60 Er is geen wettelijke definitie opgenomen voor het begrip loon. Ook hoeft het loon 
niet in de vorm van een geldbetaling plaats te vinden. In artikel 7:617 BW is een limitatieve 
opsomming gegeven van de toegelaten loonvormen. Het loon kan bestaan uit: geld, zaken, 
woongebruik, diensten en effecten. Hieronder is niet begrepen een onkostenvergoeding. 
Bovenmatige vergoedingen kunnen daarentegen wel als loon worden aangemerkt. Verder wordt fooi 
van derden, pensioen en (werkgeversaandeel) verzekeringspremie ook niet als loon beschouwd.61 
Het loon kan echter wel in natura geschieden.62 Indien bij de individuele arbeidsovereenkomst geen 
loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het gebruikelijke loon. Voor wat gebruikelijk is, 
kan men letten op zowel het plaatselijke gebruik of dat in de branche/het vak. Bepalend is het loon 
zoals dat gebruikelijk was ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst.63 Overigens levert 
dit element vaak geen problemen op bij de kwalificatie van de overeenkomst. De reden hiervoor is 
dat de werkzaamheden van een platformwerker doorgaans tegen betaling plaatsvinden.   

 
3.1.3 De gezagsverhouding  
De tweede voorwaarde ‘gezagsverhouding’ levert de meeste discussie op. De reden hiervoor is dat 
het gezagscriterium tot onzekerheid en onduidelijkheid kan leiden, omdat het een open begrip is dat 
moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval (casuïstisch)·· 

en in samenhang met de andere elementen van de definitie van arbeid (holistische weging).64 De 
term ‘in dienst van’ vloeit voort uit de wettelijke omschrijving van gezagsverhouding. Daarmee wordt 
bedoeld dat de werknemer zich verbindt om onder de zeggenschap van de werkgever de arbeid te 
verrichten. Het gaat daarbij niet alleen om de instructiebevoegdheid van de werkgever, maar ook om 

 
56 Bennaars e.a. 2021, p.48. 
57 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/23; Zie ook HR 13 december 1957, NJ 1958/35 (Zwarthoofd/Parool). 
58 Van der Neut, ArbeidsRecht 2021/48.  

59 Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/Uber), r.o. 22.  
60 HR 18 september 1985, NJ 1986/177 (onbezoldigd bestuurder van een bv); Ktr. Utrecht 24 april 1996, JAR 
1996/173 (geen arbeidsovereenkomst maar uitoefening van hobby). 
61 Jacobs e.a. 2009. 
62 HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 188, (Olympiada/Davrados). 
63 Artikel 7:618 BW; zie ook Barentsen 2018.  
64 HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, NJ 1998/149 (Groen/Schoevers), r.o. 3.4. 
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de duurzaamheid van de werkzaamheden. De Hoge Raad heeft in 1967 bepaald dat enkel het 
opvolgen van bepaalde instructies, niet betekent dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.65  

Verder moeten de aanwijzingen en opdrachten binnen de kaders blijven van de functieomschrijving 
of de inhoud van de functie.66 Daar komt nog bij dat niet van belang is of die aanwijzingen of 
opdrachten ook daadwerkelijk worden gegeven. Het is van belang dat de bevoegdheid bestaat voor 
de werkgever om die aanwijzingen te kunnen geven.67 Dit wordt aangeduid als de 
instructiebevoegdheid. Het gezagscriterium wordt onderscheiden in een materieel gezagscriterium 
(gericht op de inhoud van het werk) en een formeel gezagscriterium (gericht op de organisatorische 
randvoorwaarden). De vorm van de instructiebevoegdheid verschilt per type arbeid dat wordt 
verricht.68 Bij het materiële gezagscriterium gaat het om de bevoegdheid om instructies te geven die 
betrekking hebben op de inhoud van de arbeid. Het gaat hierbij om de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan de werkzaamheden. Bij de formele gezagsverhouding gaat het echter om de organisatie 
van de arbeid. Dit heeft onder meer betrekking op de vastgestelde werktijden en werklocaties(s).69 

De bevoegdheid van de werkgever om aanwijzingen te geven hoeft geen betrekking te hebben op de 
inhoud van de bedongen arbeid. De aard van de werkzaamheden is bepalend of degene die arbeid 
verricht bij de uitvoering van zijn taken een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid geniet. Dit zal 
vaak het geval zijn bij hooggekwalificeerd werk, zoals dat van medici, juristen en accountants. Het is 
niet noodzakelijk dat de werkgever ook geschoold is om dezelfde werkzaamheden uit te voeren. Aan 
het gezagselement is voldaan als de werkgever bevoegd is aanwijzingen te geven ter bevordering van 
de goede orde binnen de onderneming of het werkverband. Hetzelfde geldt voor relatief eenvoudige 
werkzaamheden. Ook dan wordt verondersteld dat de werknemer een redelijke mate van 
zelfstandigheid heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

 
3.2 De overeenkomst van opdracht  
De algemene regeling voor de overeenkomst van opdracht is opgenomen in afdeling 1 van titel 7.7. 
bestaande uit de artikelen 7:400 tot 7:414 BW. 
In artikel 7:400 BW wordt de overeenkomst van opdracht als volgt gedefinieerd:  

‘De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij die de ene partij, de opdrachtnemer, zich 
jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een 
arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand 
brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het 
vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.’ 

Uit de wettelijke omschrijving van de overeenkomst van opdracht kan worden opgemaakt dat het 
gaat om een restcategorie. In de eerste plaats wordt de arbeidsovereenkomst uitgesloten. Het 
voorwerp van de overeenkomst is het verrichten van werkzaamheden die in iets anders bestaan dan 
het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Hiermee wordt de overeenkomst van 
aanneming van werk op grond van artikel 7:750 lid 1 BW, ook uitgesloten. Bij een overeenkomst van 
aanneming van werk ziet de overeenkomst op arbeid welke dient te leiden tot een werk van 

 
65 HR 17 november 1967, NJ 1968/163, m.nt. Hijmans van den Bergh (Elout/Den Hollander). Zie ook CRvB 15 
december 1993, RSV 1994/169 (Kuikenvangers).   
66 Verhulp, SR 2005. 
67 Zie HR 11 november 1949, NJ 1950, 140; HR 16 februari 1973, NJ 1973, 370; HR 17 april 1984, NJ 1985, 18. 
68 Bennaars 2021, p. 53.  
69 Bouwens e.a. 2020, p. 8-9.  
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stoffelijke aard zoals een gebouw, drukwerk, het installeren van een keuken of een badkamer.70 Bij 
een overeenkomst van opdracht wordt een dienst (doorgaans tegen een vergoeding) geleverd. Deze 
overeenkomst beslaat in de praktijk een breed spectrum. Dit kan zijn persoonlijke dienstverlening 
zoals dat het geval is bij een kapper, advocaat, fysiotherapeut, repetitor en musicus. Hieronder valt 
ook modern werk, zoals in de IT-wereld en de consultancy branche.71 Daarnaast hoeft het niet om 
louter persoonlijke dienstverlening te gaan. Het is mogelijk dat een overeenkomst wordt gesloten 
met een onderneming.72 Hierbij moet men denken aan overeenkomsten zoals research-
overeenkomsten, computeropdracht-overeenkomsten, organisatie-opdrachten en 
engineeringscontracten.73  

 
3.2.1 De instructies en aanwijzingen  
Een andere verplichting van de opdrachtnemer is te vinden in artikel 7:402 lid 1 BW. De 
opdrachtnemer is in beginsel gehouden om de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. De 
inhoud van de opdrachtovereenkomst wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen en 
aangevuld door nadere instructies en overleg. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat die in 
zelfstandigheid de werkzaamheden uitvoert dan wel in overleg met de opdrachtgever de details 
invult.74 De opdrachtgever kan bijvoorbeeld aanwijzingen geven over de prijs van de in te kopen 
goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Tjong Tjin Tai stelt dat het wel moet 
gaan om verantwoorde aanwijzingen. Daarbij wordt meegewogen in hoeverre de aanwijzing ingrijpt 
op de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer. 75 Indien de opdrachtnemer een aanwijzing krijgt, die 
hem niet verantwoord lijkt, dient hij de aanwijzing niet klakkeloos op te volgen. In zulke situaties 
heeft de opdrachtnemer een waarschuwingsplicht.76 De opdrachtnemer is de deskundige partij die in 
het belang van de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert. Verder moeten de aanwijzingen ook 
passen binnen het kader van de opdracht. De opdrachtnemer behoudt evengoed wel een zekere 
mate van autonomie of discretionaire bevoegdheid om veranderingen en wijzigingen aan te brengen 
in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Dit wordt ‘professionele 
autonomie’ genoemd.77 Dit is in het bijzonder het geval bij een medicus of een jurist. De 
aanwijzingen die de opdrachtgever aan dergelijke specialisten kan geven, is zeer beperkt. Bovendien 
weegt het belang van de beroepsethiek zwaar bij deze beroepen.78 Zij dienen zich te houden aan 
voorgeschreven gedragsregels. Dat betekent dat zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
hetgeen maatschappelijk verantwoord is voorop zullen stellen, ook als de opdrachtgever het 
daarmee oneens is.  

 
3.2.2 De verplichting tot betaling van loon  
In de Parlementaire geschiedenis is uitdrukkelijk opgenomen dat de opdrachtgever geen loon 
verschuldigd is aan de opdrachtnemer als de opdrachtnemer de overeenkomst niet in zijn beroep of 
bedrijf is aangegaan.79 Als dus geen uitdrukkelijke afspraak is gemaakt over het loon, dan vloeit uit lid 

 
70 Bungener 2022/9.5; zie ook Jansen 2013. 
71 Bungener 2021/9.2.2.  
72 Kamerstukken II 1982/83, 17779, 3, p. 2-3. 
73 Kamertukken II 1982/83, 17779, 3, p. 3. 
74 Brunner, WPNR 5285 (1974), p. 786 l.k.). 
75 Art. 7:402 BW. Zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014, nr. 103-107. 
76 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/104.  
77 Asser/Kortmann-De Leede Thunnissen 1994/61; Haak/Zwitser (2003), p. 129.  
78 Brunner, WPNR 5285 en 5286, m.n. p. 786.  
79 Kamerstukken II 1982/83, 17779, 3, p. 4.  
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1 van artikel 7:405 BW voort dat de opdrachtgever alleen loon verschuldigd is als de opdrachtgever 
een professionele partij is. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
opdrachten. Enerzijds zijn er overeenkomsten waarbij de betaling van het loon gebonden is aan de 
voltooiing van de opdracht. Dit is veelal het geval bij een bemiddelings- of agentuurovereenkomst. 
Daarbij hanteert men het beginsel ‘no cure no pay.’ Anderzijds is de mogelijkheid dat een periodieke 
betaling wordt afgesproken. Deze wijze van betaling is gebruikelijk bij adviseurschappen.80  

In het tweede lid van artikel 7:405 BW wordt over de hoogte van het loon gesproken. Partijen zijn in 
beginsel vrij de hoogte van het loon zelf te bepalen. Echter, in het geval partijen niets zijn 
overeengekomen, wordt als leidraad genomen het loon dat gebruikelijk is in een bepaalde 
beroepsgroep of bedrijfstak.81 Het is ook mogelijk dat de opdrachtnemer een beding opneemt, 
waarbij hij eenzijdig de hoogte van het loon vaststelt. De wetgever heeft dit niet als onaanvaardbaar 
geoordeeld.82 Een dergelijk beding is wel al snel onredelijk bezwarend.  

 
3.3 De overeenkomsten tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht  
Zowel uit een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht vloeit een verbintenis voort, 
waarbij de werker verplicht is om arbeid te verrichten. Tevens zijn de arbeidsovereenkomst en de 
overeenkomst van opdracht bijzondere overeenkomsten die opgenomen zijn in Boek 7 van het BW. 
Op beide overeenkomsten zijn de algemene regels van het contractenrecht van toepassing, tenzij in 
de bijzondere bepalingen anders is bepaald. Een andere gelijkenis is dat beide overeenkomsten 
vormvrij zijn, dat betekent dat ze ook mondeling tot stand kunnen komen.83 Daar komt nog bij dat de 
redelijkheid en de billijkheid op beide overeenkomsten van toepassing is.84 Partijen dienen daar dus 
rekening mee te houden.85  

Hoewel de verplichting om de bedongen arbeid persoonlijk te verrichten een indicatie kan zijn dat 
sprake is van een arbeidsovereenkomst, kan het ook bij een overeenkomst van opdracht de 
bedoeling zijn dat de opdrachtnemer gehouden is om de opdracht zelf uit te voeren.86 Dit is 
voornamelijk aan de orde bij specifieke beroepsbeoefenaars, zoals dat het geval is bij advocaten, 
accountants, adviseurs en medische specialisten. Uiteraard is het mogelijk dat zij personeel in dienst 
hebben die door het kantoor gemachtigd is om de werkzaamheden feitelijk uit te voeren. De 
verplichting om de opdracht persoonlijk uit te voeren is afhankelijk van hetgeen partijen zijn 
overeengekomen en in welke hoedanigheid de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. Bij een 
zelfstandige zonder personeel (zzp’er) zal vrijwel altijd sprake zijn van een verplichting om de 
opdracht persoonlijk uit te voeren. In een dergelijke situatie kan het lastig zijn om een 
opdrachtnemer te onderscheiden van een werknemer.87  

Hoewel een overeenkomst van opdracht veronderstelt dat geen sprake is van een 
arbeidsovereenkomst vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding, is dat niet altijd duidelijk. 

 
80 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/129; Hak/Zwitser (2003), p. 139. 
81 Rb. Dordrecht 9 maart 2011, ECLI:NL:RBDOR:2011:BP7393, LJN BP7393, Prg. 2011/110. 
82 Kamerstukken II 1982/83, 17779, 3. P.4.  
83 Art. 3:37 lid 1 BW. 
84 Art. 6:248 BW.  
85 De redelijkheid en billijkheid heeft verschillende functies in het contractenrecht. De hoofdfuncties zijn het 
geven van uitleg over of het aanvullen van of buitenwerking stellen van de bepalingen in de overeenkomst. 
Voorts dient nog opgemerkt te worden dat de redelijk- en billijkheid van toepassing is op de omstandigheden 
die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst; Zie Bakker, (R&P, nr. CA6) 2012; Zie ook Alt 2017/5.3. 
86 Art. 7:404 BW.  
87 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/122. 
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Dit heeft te maken met een aantal factoren. In de eerste plaats is in artikel 7:402 lid 1 BW bepaald 
dat de opdrachtnemer gehouden is om gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde 
aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Dit komt erg overeen met de verplichting van 
de werknemer om aan de gegeven instructies van de werkgever gevolg te geven. Daarnaast kan ook 
bij een werknemer een grote mate van zelfstandigheid worden verondersteld.88 Dit is, zoals eerder 
genoemd, het geval bij specialistisch werk of juist bij de uitvoering van eenvoudige taken. Het is 
daarom niet zo voor de hand liggend om een arbeidsovereenkomst van een overeenkomst van 
opdracht te onderscheiden enkel omdat sprake is van autonomie.89  

 
3.4 De verschillen tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht  
Op een aantal belangrijke punten wordt beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst of 
een overeenkomst van opdracht. Deze punten vormen uiteindelijk de verschillen tussen de twee 
overeenkomsten. Als bijvoorbeeld het loonelement ontbreekt of de aanwijzingsbevoegdheid, dan zal 
de overeenkomst gewoonlijk als een overeenkomst van opdracht moeten worden aangemerkt. Let 
wel: ook bij een overeenkomst van opdracht kan de opdrachtnemer aanwijzingen geven omtrent de 
uitvoering van de opdracht (artikel 7:402 BW).90 Tevens wordt verondersteld dat sprake is van 
overeenkomst van opdracht als de werkzaamheden van incidentele aard zijn. Het hoeft niet per 
definitie zo te zijn dat slechts gesproken wordt van een overeenkomst van opdracht als het 
kortlopende opdrachten inhouden, maar doorgaans zal het van kortere duur zijn dan bij een 
arbeidsovereenkomst. Mijns inziens is dit dan ook niet het belangrijkste verschil tussen een 
arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht.  

Anders dan bij de arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever niet altijd loon verschuldigd aan de 
opdrachtnemer. Hoewel de opdrachtgever verplicht is om loon te betalen aan de professionele 
opdrachtgever, is dat niet het geval bij de niet-professionele opdrachtnemer. Als partijen in een 
dergelijke situatie niets over het loon zijn overeengekomen, is de opdrachtgever wettelijk geen 
loonbetaling verschuldigd. Dat betekent dat in beginsel vanuit kan worden gegaan dat aan de niet-
professionele opdrachtnemer geen loon verschuldigd is.91 Bij een arbeidsovereenkomst daarentegen 
heeft de werkgever een loonbetalingsverplichting.92 Het is daarom wel mogelijk om bij 
vrijwilligerswerk de overeenkomst te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht.93 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/20. 
89 Loonstra & Zondag 2015, p. 125 e.v.; Aerts 2007 en De Laat ArA 2007/1, p. 4. 
90 HR 17 november 1967, NJ 1968/123; zie ook Loonstra & Zondag, ArA 2001/1, p. 13.  
91 Castermans & Crans 2015, T&C BW, art. 7:405 BW, aant. 2. 
92 Art. 7:405 BW.  
93 Art. 7:400 BW.  
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4.De opvatting in de literatuur inzake platformarbeid  
 

4.1 Arbeid 
Bennaars stelt het persoonlijk moeten verrichten van arbeid een kenmerk is van de 
arbeidsovereenkomst, maar geen onderdeel van de definitie van artikel 7:610 BW. Om die reden zou 
de vrije vervangingsmogelijkheid zeker een relevant gezichtspunt zijn voor de kwalificatievraag, maar 
minder zwaarwegend dan de kernelementen uit artikel 7:610 BW.94 Barentsen en Sagel vragen zich 
juist af of het wenselijk is de verplichting tot ‘persoonlijk verrichten arbeid’ minder belangrijk te 
maken in de discussie, omdat de arbeidsovereenkomst van oudsher een hoogst persoonlijk karakter 
heeft.95 Zij stellen namelijk dat de werkgever veelal de werknemer selecteert op persoonlijke 
kwaliteiten. Het minder belangrijk maken van deze voorwaarde zou volgens hen op de lange termijn 
ten koste gaan van de vertrouwensrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Dit is mijns inziens 
niet juist, omdat het selecteren op basis van persoonlijke kwaliteiten niet exclusief aan de orde is bij 
een arbeidsovereenkomst. Ook bij een overeenkomst van opdracht kan een persoonlijke 
arbeidsverplichting relevant zijn. Dit is in het bijzonder het geval bij juristen en medici die op basis 
van hun persoonlijke kwaliteiten worden geselecteerd. Hierbij moet men denken aan een advocaat 
of een fysiotherapeut die door middel van mond-tot-mondreclame wordt aanbevolen.   

Er bestaan verschillen in de wijze waarop platformwerkers worden opgeroepen door het platform 
waar zij werkzaam zijn. Bij bepaalde platformen ontvangt de platformwerker oproepen, zodra hij is 
ingelogd op de applicatie (Uber en Deliveroo). Bij andere platformen ontvangt de platformwerker 
oproepen zonder dat hij is ingelogd (onder andere bij Charly Cares, Temper en Helping). Bij beide 
categorieën platformen kan de mogelijkheid voor de platformwerker bestaan om van te voren aan te 
geven welke klussen hij wil verrichten.96 De werkverplichting vloeit voort uit de verplichting om op de 
applicatie in te loggen en gehoor te kunnen geven aan de oproepen.97 

Een ander belangrijke kenmerk van online platformen is de inzet van algoritmes bij hun 
bedrijfsvoering.98 De algoritmes kunnen worden omschreven als systemen die bestaan uit een set 
van instructies welke leiden tot een bepaald doel.99 De algoritmes zijn geprogrammeerd en 
ontwikkeld door, of in opdracht van, het platform. De functie van de algoritmes in het algemeen is 
het verwerken en analyseren van een grote hoeveelheid gebruikersdata van de applicatie. Dit wordt 
gedaan met het oog op verbetering of gebruik van de applicatie.100 Er zijn echter ook algoritmes die 
specifieke taken hebben. Zo zijn er ranking-algoritmes; matching-algoritmes en beloningsalgoritmes. 

 
94 Bennaars e.a. 2021, p.48.  
95 Barentsen & Sagel, NJB 2020. 
96 Armah 2020 p. 36.  
97 Bennaars, ESB 2018/103, p. 35.  
98 Van Dijck, Poell & De Waal 2016, p. 18.  
99 De algoritmes kunnen hoofdzakelijk worden verdeeld in deterministische of zelflerende algoritmische 
systemen. Het zelflerende algoritmisch systeem kan op haar beurt weer verdeeld worden in gecontroleerd of 
ongecontroleerd. Bij de deterministische en de gecontroleerde zelflerende algoritmes is altijd sprake van een 
bewuste menselijke beslissing die doorwerkt in de (werking van) het algoritme. Hierdoor kunnen dergelijke 
algoritmes worden bijgesteld. Bij platformarbeid is sprake van deterministische en gecontroleerde zelflerende 
algoritmes. Zie meer hiervoor: Kullmann, OR 2019/8, par. 3.1.  
100 Vetzo, Gerards & Nehmelman 2018, p. 47-48.  
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Deze algoritmes hebben invloed op verschillende aspecten, zoals het vaststellen van de prijs en het 
matchen van klant en platformwerker. Van Slooten & Jovovic101 beschrijven dat daarmee algoritmes 
een sturende werking hebben op het gedrag van platformwerkers. Dit leidt mogelijk tot het bestaan 
van een werkverplichting.102 Zo is het denkbaar dat een ranking-algoritme klussen met voorrang 
toewijst aan platformwerkers die de meeste klussen verrichten. Dit is een extra impuls voor 
platformwerkers om op de applicaties in te loggen om meer klussen te accepteren.  

In de literatuur wordt naast algoritmes gewezen op andere moderne controlemechanismen die 
duiden op een werkverplichting.103 In dat verband wijst Bennaars op de verschijnselen Gamification 
en het Netflix-effect.104  Gamification is een manier waarop de platformen hun applicatie inrichten, 
waardoor het verkrijgen van een bonus of een voorkeurspositie door zoveel mogelijk klussen te 
verrichten een soort spel wordt.105 Het Netflix-effect houdt in dat een platformwerker een volgende 
klus krijgt aangeboden, voordat de huidige klus is afgelopen.106 Dit prikkelt de platformwerker om 
arbeid te blijven verrichten. In dit verband maakt de literatuur een vergelijking met de werkwijze van 
Uber.107 In het licht van het voorgaande menen zowel Bennaars als Verburg dat wel van belang is oog 
te hebben voor deze moderne wijze van sturing bij de kwalificatie van platformarbeid. Bennaars vult 
daarbij aan dat het bestaan van deze mechanismen niet automatisch met zich meebrengt dat sprake 
is van een werkverplichting (of gezagsverhouding).108 

Bij platformarbeid is het lastig om te beoordelen of daadwerkelijk sprake is van vrijheid bij de 
uitvoering van de arbeid. Dit heeft te maken met de eenvoud van de werkzaamheden die 
platformwerkers doorgaans verrichten.109 Dat maakt dat geen behoefte is aan werkinhoudelijke 
instructies. Dat sluit echter niet uit dat toch sprake is van een zekere mate van afhankelijkheid tussen 
de platformwerker en het online platform. In dat verband wijst de literatuur op andere manieren van 
sturing die relevant zijn in het kader van de gezagsverhouding. Verburg wijst op 
beoordelingssystemen die de mogelijkheid geven tot het beïnvloeden van de werkzaamheden van de 
platformwerkers, en het geven van instructies.110  

 

4.2 Tegenprestatie 
De wijze waarop de platformwerker voor zijn werkzaamheden wordt beloond, kan een indicatie zijn 
voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. 111 Het gaat dan om de volgende aspecten: worden 
de kosten direct in rekening gebracht door de platformwerker? Wordt de factuur opgesteld door het 
platform of de platformwerker? Wordt er btw in rekening gebracht door de platformwerker? Dit 

 
101 Van Slooten & Jovovic 2018, p. 47-48.  
102 Dit is mogelijk ook aanwijzing op het bestaan van een gezagsverhouding.  
103 Bennaars, AR Updates 2019-0051, p. 3-4; Verburg 2019.  
104 Bennaars, AR Updates 2019-0051, p. 3-4. 
105 Verburg wijst in dit verband op het competitieve element, dat typisch een aspect van ’gaming’ inhoudt. Dit 
ziet op de sturende werking die uitgaat van de ‘pool’ waar de in de klus geïnteresseerde platformwerkers, die 
elkaar niet kennen, zich in bevinden. Zie Verburg O&R nr. 116.   
106 Deze benaming is afgeleid van de methode die streamingdienst Netflix gebruikt om gebruikers te prikkelen 
content te blijven bekijken. Dit staat ook wel bekend als het ‘bingewatchen’ van content. Het woord 
bingewatchen betekent het na elkaar bekijken van meerdere afleveringen van een tv-serie. Zie ‘Bingewatchen,’ 
www.dictionary.cambridge.org. 
107 Bennaars, AR Updates 2019-0051; Lieman, TAC 2019/1, p. 3.  
108 Bennaars, AR Updates 2019-0051. 
109 Klooster, AA 2019-0289, p. 290. 
110 Verburg O&R nr. 116 2019. 
111 Zie hierover Ter Weel e.a. 2018, 70-72. 
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geldt ook voor de hoogte van het loon. Een vergoeding die aanzienlijk hoger is dan wat een 
werknemer zou ontvangen op basis van een cao, kan ook een indicatie zijn voor het bestaan van een 
overeenkomst van opdracht.112 Bij Deliveroo vindt de betaling plaats per afgeleverde bezorging en op 
basis van facturering waarbij Deliveroo namens de bezorger de aan Deliveroo gerichte factuur 
opstelt. Feitelijk is sprake van een automatische tweewekelijkse betaling aan de bezorgers, zonder 
dat zij daarvoor een factuur hoeven te sturen. Bezorgers kunnen verzoeken om per direct te worden 
uitbetaald, maar daarvoor wordt wel een bedrag van € 0,50 in rekening gebracht.113  

De factuur fungeert als het ware als een salarisstrook waarbij de maaltijdbezorger exact weet wat hij 
met Deliveroo heeft verdiend. Daarin is onder andere opgenomen de totale omzet van de 
maaltijdbezorger en een deel aan commissie dat hij verschuldigd is aan Deliveroo. Het is dus niet de 
situatie dat een opdrachtnemer rechtstreeks factureert, maar eerder de werkgever die uit het loon 
uitbetaald aan zijn werknemer. Bovendien is het Deliveroo die eenzijdig de prijzen per bezorging 
wijzigt.114 Dit zijn allemaal indicatoren die wijzen op een gezagsverhouding.  

 
4.3 Gezagsverhouding in de literatuur  
Het belangrijkste onderscheidende kenmerk om te bepalen of sprake is van een 
arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is gezagsverhouding.115 Jansen en Loonstra 
stellen dat sprake is van een gezagsverhouding als voldaan is aan het materiële- en formele 
gezagsbegrip. In het licht van de instructiebevoegdheid zou geen gezagsverhouding bestaan als de 
platformwerker geen verplichting heeft om instructies op te volgen. Als de verplichting om de 
instructies op te volgen ontbreekt, maar wel organisatorische regels zijn gesteld, wordt niet zomaar 
een gezagsverhouding aangenomen; deze moet wel evident zijn of aan nadere voorwaarden 
betreffende de werkdiscipline voldoen. Het enkel bestaan van een verplichting om instructies op te 
volgen is onvoldoende om te spreken van een arbeidsovereenkomst. Immers, in geval van een 
overeenkomst van opdracht bestaat ook de verplichting om instructies op te volgen, mits rekening 
wordt gehouden met de autonomie van de opdrachtnemer.    

Boot betwijfelt of het onderscheid tussen formeel en materieel gezagsverhouding nog wel 
toepasbaar is als het gaat om platformarbeid. Het voorstel van Boot is om de maatschappelijke 
positie van de platformwerker voorop te stellen. Dit met het oog op de huidige ontwikkelingen in de 
maatschappij. Hij bepleit een inhoudelijk getoetste VAR-wuo116 te realiseren teneinde de mate van 
zelfstandigheid te bepalen die vervolgens dan ook van grote invloed zou kunnen zijn op de 
civielrechtelijke kwalificatie-vraag ten aanzien van de arbeidsrelatie.117 De ontwikkeling van de 
technologie (bijvoorbeeld algoritmes) heeft een andere invulling gegeven aan het gezagscriterium. 
De invulling wordt mogelijk gemaakt door het open en aanpasbare karakter van het criterium 
‘gezagsverhouding’. Kloostra meent dat aansturing via algoritmisch management kan duiden op 
organisatorische inbedding. De organisatorische inbedding omvat de uitgevaardigde regels, 

 
112 Bennaars 2021, p. 53.  
113 HR 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 r.o. 2.4. 
114 HR 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 r.o. 3.8.1.   
115 SER-advies 10/04, IBO 2015, Rapport Commissie Boot 2016; Flier 2017.  
116 Jansen & Loonstra, ArA 2005; De VAR-WUO is een verklaring die iemand krijgt als zijn of haar inkomsten 
door de Belastingdienst worden beschouwd als winst uit een onderneming. Op basis van het onderzoek wordt 
vastgesteld of de persoon in kwestie een zelfstandige is. De Belastingdienst doet dit door verschillende 
aspecten te onderzoeken die hiervoor van belang zijn. Dit doet zij door bijvoorbeeld te kijken of iemand winst 
maakt en wat de hoogte van de winst is. Zie www.technischwerken.nl/kennisbank/management-
kennisbank/wat-is-een-var-wuo-verklaring Geraadpleegd op 2 februari 2022. 
117 Boot 2018.  

http://www.technischwerken.nl/kennisbank/management-kennisbank/wat-is-een-var-wuo-verklaring
http://www.technischwerken.nl/kennisbank/management-kennisbank/wat-is-een-var-wuo-verklaring
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gebruiken en gewoonten die door de platformwerker moet worden geduld.118 Met algoritmisch 
management wordt bedoeld de inzet van verschillende technologische tools en technieken die 
ondernemingen, zoals online platformen, de mogelijkheid bieden om op afstand te managen. Dit is 
kenmerkend voor platformarbeid. Het biedt platformen het voordeel om via geautomatiseerde 
processen sturing te geven aan haar werkers. Dit zijn taken die overeenkomen met de wijze waarop 
leidinggevenden van oorsprong gezag uitoefenen, namelijk via de instructiebevoegdheid, de 
evaluatie van prestaties en disciplinering. Daar komt bij dat deze manier van sturing geven zeer 
efficiënt is.119      

Een platform heeft er belang bij dat zoveel mogelijk platformwerkers beschikbaar zijn om te werken. 
In dit verband worden door platformen dan ook algoritmes ingesteld die platformwerkers stimuleren 
meer te gaan werken. Zo maakt Uber bijvoorbeeld gebruik van een algoritme om het tarief te 
bepalen. Indien in een bepaald gebied een tekort dreigt te ontstaan aan platformwerkers dan is het 
voor Uber mogelijk om hier direct op te reageren. Wat Uber dan doet, is het verhogen van het 
percentage dat chauffeurs kunnen verdienen aan een klus. Hiermee wordt de term ‘surge’ 
aangeduid. Dit komt feitelijk neer op het aanpassen van de prijs op basis van vraag en aanbod van 
een specifiek gebied. Hiermee stimuleert Uber indirect haar werkers om zich (in een bepaald gebied) 
beschikbaar te stellen voor arbeid. ‘Surge pricing’ is een geautomatiseerd proces dat optreedt op het 
moment dat zich in een bepaald gebied meer passagiers dan chauffeurs bevinden.120 Daarnaast is het 
belangrijk op te merken dat alleen het platform inzicht heeft in en zeggenschap over het algoritme. 
De chauffeurs zien enkel het gestelde tarief. Zij ontvangen vrijwel geen details en weten van tevoren 
niet wat zij precies gaan verdienen. Ook volgen er sancties als de chauffeur de geaccepteerde rit 
weigert. Hieruit vloeit voort een indirecte werkverplichting, wat kan duiden op het bestaan van een 
gezagsverhouding. De chauffeurs kunnen zich alleen bij Uber aanmelden middels de Uberapp.121 
Verder is van belang dat het algoritme Uber-app een ‘financiële stimulans en disciplinerende en 
instruerende werking’ heeft.’122 Van Fenema is van mening dat in de gegeven situatie nog niet sprake 
is van een werkverplichting.123 Er ontbreekt immers de verplichting om de bedongen arbeid te 
verrichten. De chauffeur heeft nog de keuze om zich uit de applicatie te loggen.  

Verder is het nog de vraag of platformwerkers de vrijheid hebben om voor een ander (inclusief 
concurrenten) arbeid te verrichten. Of dit reëel is, is afhankelijk van de vraag of de platformwerker te 
allen tijde beschikbaar moet zijn. Dit maakt namelijk lastig voor de platformwerker om vrijelijk over 
zijn tijd te beschikken om eventueel te werken voor een ander (concurrerend) bedrijf. Ook wijst 
Kloostra erop dat wanneer een platformwerker een positieve reputatie heeft opgebouwd, dit de 
platformwerker in zekere mate kan weerhouden om werkzaamheden voor andere (concurrerende) 
platformen te verrichten.124 

 

 
118 Kloostra, TRA 2020/71.  
119 Kloostra, TRA 2022/40 
120 ‘Surge pricing’ houdt in dat de chauffeurs via een soort ‘hittekaart’ via de applicatie kunnen zien waar meer 
vraag naar ritten is, dan aanbod. Hierbij treedt automatisch een stijging van de prijs per rit op. Zie Lieman, TAC 
2019/1, p. 3. 
121 Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 r.o. 26.  
122 Mateescu & Nguyen 2019. 
123 Van Fenema, MSR 2017/25. 
124 Kloostra, AA 2019-0289, p. 290-291. 
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4.4 De kernactiviteit van het platform en gezagsverhouding  
De moderne gezagsverhouding omvat niet zo zeer de bevoegdheid van het platform om instructies te 
geven. De gezagsverhouding ziet eerder op de organisatorische inbedding van de onderneming. In 
andere woorden: maken de werkzaamheden van de werker een wezenlijk onderdeel uit van de 
bedrijfsvoering? Als de werkzaamheden van de platformwerker kunnen worden aangemerkt als de 
kernactiviteit van het platform, wordt eerder een gezagsverhouding aangenomen.125 Verhulp stelt 
dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst meer belang gehecht moet worden aan de 
inbedding van de arbeid en de werkelijke verhouding tussen partijen en het doel van het 
arbeidsrecht. Het zou veel meer moeten gaan om de organisatorische invulling van de arbeid en de 
vraag of de werkende onderdeel wordt van de organisatie van de werkverschaffer. Daarnaast stelt 
Verhulp dat een moderne gezagsrelatie niet zo zeer voortvloeit uit de bevoegdheid van de werkgever 
om instructies te geven, maar of de werker deel uitmaakt van de organisatie van de werkverschaffer. 
Bennaars wijst erop dat de gezagsverhouding geen geïsoleerd element is. Hiermee wordt geduid op 
andere factoren die worden meegewogen. Dit gaat om factoren zoals de vrijheid van de werker ten 
aanzien van de werkindeling, het karakter van de beloning, het al dan niet rechtstreeks betaald 
worden, de mate waarin ondernemingsrisico wordt gedragen, doorbetaling gedurende ziekte, 
vakantie en verlof, de (reële) mogelijkheid om voor anderen werkzaamheden te verrichten en de 
aard van de werkzaamheden. Het is in dit verband relevant te onderscheiden of het gaat om 
werkzaamheden die van incidentele dan wel van structurele aard zijn. 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 Said, TRA 2020/14. 
126 Verhulp, TRA 2021/55.  
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5. De jurisprudentie inzake platformarbeid 
 
5.1. Methodologische verantwoording 
In dit hoofdstuk staat centraal het jurisprudentieonderzoek dat betrekking heeft op het kwalificeren 
van de arbeidsverhouding tussen een online platform en een platformwerker. Ook is jurisprudentie 
onderzocht die niet direct betrekking heeft op platformarbeid, maar wel op de kwalificatie van een 
arbeidsverhouding. Dit gaat in het bijzonder om de verhouding tussen een arbeidsovereenkomst en 
een overeenkomst van opdracht. Er zijn in totaal 56 uitspraken geanalyseerd waarvan 27 vonnissen 
van rechtbanken, 11 arresten van gerechtshoven en 18 arresten van de Hoge Raad. Bij het 
bestuderen van de uitspraken is gekeken naar de aspecten die doorslaggevend zijn voor het 
aannemen van een gezagsverhouding. In dat verband is gekeken of de (schriftelijke) 
partijbedoelingen, de feitelijke uitvoering van de overeenkomst of alle relevante omstandigheden 
doorslaggevend zijn in de kwalificatie van de arbeidsverhouding. Ook is gekeken of er nog verschillen 
bestaan tussen de verschillende gerechtelijke instanties.  

De vonnissen zijn opgezocht met behulp van de zoektermen ‘gezagsverhouding’ en ‘Groen 
Schoevers’ en daaruit zijn 35 resultaten naar voren gekomen die dateren vanaf 2008 tot en met  
2022. Er is gekozen voor deze zoektermen, omdat het toetsingskader uit het Groen/Schoevers-arrest 
en later het Gemeente Amsterdam-arrest als basis is genomen voor het bepalen of al dat niet sprake 
is van een gezagsverhouding. Van de 35 vonnissen zijn 27 vonnissen geselecteerd, omdat in die 
vonnissen de kwalificatie-vraag relevant is voor platformarbeid, namelijk welke aspecten maken dat 
sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Vervolgens zijn op 
dezelfde wijze de arresten van de gerechtshoven geselecteerd. Daaruit zijn 18 resultaten naar voren 
gekomen waarvan 11 arresten zijn geselecteerd op basis van relevantie voor platformarbeid. De 
geselecteerde arresten van de Hoge Raad zijn gewezen tussen 1990 en 2022. De arresten zijn op de 
volgende wijzen geselecteerd. Als eerst is gezocht op arresten van de Hoge Raad binnen het 
arbeidsrecht. Vervolgens is de zoekopdracht verfijnd door te zoeken op ‘gezagsverhouding’. Daaruit 
zijn 12 arresten naar voren gekomen. De overige arresten zijn geselecteerd uit de annotatie van 
Said.127 Dit heeft in totaal 19 arresten opgeleverd die relevant zijn voor het onderzoek. Daarin komen 
ook de arresten voor die wel direct betrekking hebben op platformarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, JAR 2020/287, m.nt. Said. 
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128Tabel 1 Analyse vonnissen van de rechtbanken    

 Arbeids-
overeenkomst  

Overeenkomst 
van opdracht  

Overig  Totaal  

     

Partijbedoelingen 
doorslaggevend  

1  2  3 

Feitelijke 
uitvoering 
doorslaggevend   

6 5 1 12 

Alle relevante 
omstandigheden 
doorslaggevend   

 10 
 

2 
 

12 

 

Bij het analyseren van de vonnissen valt meteen op dat in de geselecteerde vonnissen de rechters in 
het eerste aanleg net zo vaak oordelen dat de ‘feitelijke uitvoering’ doorslaggevend is als ‘alle 
relevante omstandigheden van het geval.’ De rechters in hoger beroep en de Hoge Raad oordelen 
minder vaak dat alle relevante omstandigheden doorslaggevend zijn. Verder is het interessant dat 
vanaf het Gemeente Amsterdam-arrest de partijbedoelingen ook door de rechtbanken volledig aan 
de kant worden geschoven als het gaat om de kwalificatie van de overeenkomst.129   
 
 
130Tabel 2 Analyse arresten van de gerechtshoven   

 Arbeids-
overeenkomst  

Overeenkomst 
van opdracht  

Overig  Totaal  

     

Partijbedoelingen 
doorslaggevend  

 2  2 

Feitelijke 
uitvoering 
doorslaggevend   

2 3 
 

1 
 

6 

Alle relevante 
omstandigheden 
doorslaggevend   

1 
 

2 
 

 3 

 
128 Zie bijlage onder 1. 
129 Rb. Rotterdam 7 mei 2021 ECLI:NL:RBROT:2021:4214; Rb. Oost-Brabant 10 juni 2021, 
ECLI:NL:RBOBR:2021:2823; Rb. Midden-Nederland 5 augustus 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:3667; Rb. Amsterdam 
13 september 2021,ECLI:NL:RBAMS:2021:5029; Rb. 27 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5407; Rb. 
Gelderland 14 januari 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:463; Rb. Rotterdam 21 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:868; 
Rb. Rotterdam 8 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:777. 
130 Zie bijlage onder 2.  
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In de arresten van de gerechtshoven zijn de partijbedoelingen onderbelicht gebleven. De wijze 
waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst wordt het belangrijkst geacht.      
 
 
131Tabel 3 Analyse arresten van de Hoge Raad  

 Arbeids-
overeenkomst  

Overeenkomst 
van opdracht  

Overig  Totaal  

     

Partijbedoelingen 
doorslaggevend  

 1  1 2 

Feitelijke 
uitvoering 
doorslaggevend   

10  1 11 

Alle relevante 
omstandigheden 
doorslaggevend   

 1 4 5 

 

Ook in de arresten van de Hoge Raad is het de feitelijke uitvoering van de overeenkomst die 
prevaleert boven de partijbedoelingen.132 Zoals uit de analyse voortvloeit, is de relativering van de 
partijbedoelingen dus al een langere tijd gaande. Er kan echter niet gesproken worden van een rode 
draad, omdat de Hoge Raad juist in een paar arresten weer de nadruk legt op de partijbedoelingen. 
Desondanks, de meeste arresten wijzen erop dat de feitelijke uitvoering van de overeenkomst 
doorslaggevend is als het gaat om de kwalificatie van de overeenkomst.133 Daar zal onderstaand 
verder op in worden gegaan.    

 
5.2 De relativering van de schriftelijke partijbedoeling   
Naast de wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW zijn er 
aanvullende gezichtspunten vanuit de jurisprudentie die bepalend zijn voor de kwalificatie van de 
overeenkomst. Vanaf het arrest Agfa/Schoolderman is het gezichtspunt dat niet alleen de 
overeengekomen rechten en plichten, maar ook de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de 
overeenkomst relevant is.134 Daarin is de zogenoemde ‘wezen gaat voor schijn-doctrine’ aangehaald. 
Daarnaast waren ook de partijbedoelingen lang een belangrijk gezichtspunt geweest. Het was echter 

 
131 Zie bijlage onder 3. 
132 HR 10 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, NJ 2005/239 (Diosynth/Groot); HR 29 oktober 1982, 
ECLI:NL:HR:1982:AC0442 (Hesseling/Ombudsman). 
133 HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444, JOL 2003/513 (Van der Male/Den Hoedt); HR 15 december 
2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1487 (Van Houdts/BBO); HR 8 april 1994, ECLI:NL:HR:1994ZC1322 
(Agfa/Schoolderman); HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (De Gouden Kooi);  HR 6 november 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:1746, (Gemeente Amsterdam); HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6231 (Thuiszorg 
Rotterdam/ PGGM). HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1172 (Kriterion). HR 9 oktober 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3019 (Logidex); HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8926 (Notarissen); HR 14 april 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AU9722 (Beurspromovendi). 
134 HR 8 april 1994, ECLI:NL:HR:1994ZC1322, r.o. 3.3. (Agfa/Schoolderman). 
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onduidelijk welke van twee aangehaalde gezichtspunten prevaleerde boven de ander. Dat komt 
omdat de Hoge Raad in het Groen/Schoevers-arrest heeft bepaald dat niet één enkel kenmerk 
beslissend is, maar dat de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben 
verbonden in onderling verband moet worden bezien, gelet op alle relevante omstandigheden van 
het geval; ook wel bekend als de holistische weging.135 Verder voegt de Hoge Raad daaraan toe dat 
de maatschappelijke positie van partijen, met name in het licht van de onderhandelingen, een rol kan 
spelen bij de kwalificatie. Inmiddels heeft Hoge Raad de partijbedoelingen genuanceerd in het 
Gemeente Amsterdam-arrest.136 Daar zal later in het hoofdstuk verder op in worden gegaan. Het is 
eerst zaak om onderstaand de ontwikkeling van de relativering van de partijbedoelingen in kaart 
brengen.     

Op basis van de formule die voortvloeit uit het arrest Groen/Schoevers kan de kwalificatie van de 
arbeidsverhouding in twee fases worden opgedeeld. In de eerste fase staat centraal wat partijen 
voor ogen hadden bij het aangaan van de overeenkomst. Bij de tweede fase staat voorop hoe 
partijen hier feitelijk invulling aan hebben gegeven. Overeenkomstig de Groen/Schoevers-formule 
moeten alle verschillende rechtsgevolgen in onderlinge samenhang worden bezien. Daar komt nog 
bij dat in het arrest Groen/Schoevers ook werd verwezen naar het belang van de maatschappelijke 
positie van de heer Groen. Dat zou een belangrijk aanknopingspunt kunnen zijn voor het nuanceren 
van de partijbedoelingen in de gevallen waarbij de werkverschaffer eenzijdig de arbeidsvoorwaarden 
opstelt. In de literatuur wordt echter wel gewezen op het feit dat het accent met name is gelegd op 
de partijbedoelingen.137 De Groen/Schoevers-formule is door de Hoge Raad herhaald en uitgelegd in 
verschillende arresten.  

In het arrest Diosynth/Groot138 is het accent meer op de partijbedoelingen gelegd, met de feitelijke 
uitvoering als mogelijke correctiefactor ten aanzien van de partijbedoeling. Betrokkene had als 
acquisitrice gedurende 18 jaar werkzaamheden verricht voor Diosynth, die onder meer bestonden uit 
het bezoeken van huisartsen. Zij stelde zich op het standpunt dat sprake was van een 
arbeidsovereenkomst, terwijl Diosynth meende dat het ging om een overeenkomst van opdracht. Na 
het herhalen van de overwegingen uit Groen/Schoevers overwoog de Hoge Raad:  

‘’3.5 (…) Wanneer immers beide partijen, zoals Diosynth in hoger beroep gemotiveerd heeft gesteld, 
bij het aangaan van de tussen hen gesloten acquisitie-overeenkomst hebben beoogd dat deze als een 
overeenkomst van opdracht en niet als een arbeidsovereenkomst diende te worden aangemerkt, is 
dat van belang – zij het niet zonder meer beslissend – voor de tussen partijen betwiste kwalificatie 
vraag. (…)’’ 

Opvallend is dat in latere arresten juist meer de nadruk is gelegd op de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomst, waarmee de partijbedoelingen lijken te zijn gerelativeerd. Zowel uit het arrest 
Beurspromovendi139 als het arrest Van Houdts/BBO vloeit voort dat de partijbedoelingen een 
ondergeschikte rol innemen ten aanzien van de kwalificatie van de overeenkomst. In het arrest Van 
Houdts/BBO was duidelijk dat de feitelijke uitvoering centraal stond bij de kwalificatie. 140 In deze 
zaak had betrokkene, werkzaam als buschauffeur, aanvankelijk verklaard geen werknemer te zijn en 
zich ook geen werknemer te voelen (omdat sprake was van een vennootschap onder firma), maar op 
een later moment stelde hij dat feitelijk wel sprake was van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad 

 
135 HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, NJ 1998/149 (Groen/Schoevers).  
136 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, (Gemeente Amsterdam). 
137 Trap, ArbeidsRecht 2007/24.  
138 HR 10 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, NJ 2005/239 (Diosynth/Groot).  
139 HR 14 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9722 (Beurspromovendi). 
140 HR 15 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1487, SR 2007/22, m.nt. O. van der Kind (Van Houdts/BBO). 
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oordeelde dat feitelijk geen sprake was van een gelijkwaardigheid tussen de vennoten. Er was sprake 
van een gezagsverhouding. Uit het oordeel van de Hoge Raad volgt dat wat partijen al dan niet 
hadden beoogd bij het aangaan van de overeenkomst, niet doorslaggevend is. In de literatuur wordt 
in deze kwestie gesteld dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan als het gaat om de vraag of de 
partijbedoeling of de feitelijke uitvoering zwaarder dient te wegen. Mauser en Van der Kind spreken 
in dit verband over een ontstane tegenstrijdigheid in de arresten van de Hoge Raad.141 

In het arrest Van der Male/Den Hoedt142 herhaalt de Hoge Raad, weliswaar in andere bewoordingen, 
de Groen/Schoevers-formule. De Hoge Raad stelt namelijk dat de rechtsgevolgen in onderlinge 
samenhang moeten worden bezien en dat niet enkel de schriftelijke tekst van de overeenkomst 
relevant is. Uit het arrest vloeit voort dat partijen niet voornemens waren om een 
arbeidsovereenkomst te sluiten. De heer Van der Male had een arbeidsovereenkomst gesloten met 
zijn ex-partner, mevrouw Den Hoedt, enkel om een bijdrage te verstrekken in de kosten van haar 
levensonderhoud. In deze situatie haalt de Hoge Raad de ‘wezen gaat voor schijn’-doctrine aan.143 
Daarmee duidt de Hoge Raad op het feit dat enkel het benoemen van een overeenkomst als een 
arbeidsovereenkomst niet betekent dat ook daadwerkelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
De feitelijke uitvoering van de overeenkomst weegt mee in de beoordeling. De Hoge Raad oordeelt in 
dit arrest dan ook dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.  

In het arrest de Gouden Kooi lijkt de Hoge Raad meer duidelijkheid te bieden als het gaat om de 
toepassing van de partijbedoelingen. De Hoge Raad specificeert dat het bij de partijbedoeling gaat 
om de wederzijdse rechten en verplichtingen die bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen 
stonden. Het gaat dus niet om de soort overeenkomst die partijen beogen aan te gaan.144 In het 
Notarissen-arrest145concretiseert de Hoge Raad dat niet de wil van partijen doorslaggevend is bij de 
kwalificatie van de overeenkomst. Wat wel doorslaggevend is, is hetgeen partijen zijn 
overeengekomen: 

‘dat de werkelijke bestaande wederzijdse rechten en verplichtingen beslissend zijn, zo nodig ook die 
welke eerst blijken bij de uitvoering van de overeenkomst.’  

Op basis van het voorgaande is ten aanzien van het prevaleren van ofwel de partijbedoeling of de 
feitelijke uitvoering nog onduidelijkheid. De Hoge Raad lijkt hierover geen consistent oordeel te 
geven. Het is wel interessant dat in een aantal vrij recente uitspraken de partijbedoelingen wel 
doorslaggevend waren. Wijst dit dan op de eerder genoemde tegenstrijdigheid? Het gaat om het X-
PostNL-arrest146 en het vonnis inzake Ferwerda/Deliveroo.147 In het X-PostNL-arrest diende 
beoordeeld te worden of de rechtsverhouding tussen de zelfstandige pakketbezorger en PostNL als 
een arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. In eerste aanleg wordt de vordering door de 
kantonrechter afgewezen en geoordeeld dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
Vervolgens is de pakketbezorger in hoger beroep gegaan tegen het vonnis en is de zaak voorgelegd 
aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof acht de intentie van beide partijen bij het 

 
141 Mauser, ArbeidsRecht 2019/45, par. 2; Van der Kind, SR 2007/22.  
142 HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444, JOL 2003/513 (Van der Male/Den Hoedt), r.o. 3.4.  
143 De ‘wezen gaat voor schijn’-doctrine werd al eerder door de Hoge Raad geïntroduceerd. Zie daarvoor: HR 8 
april 1994, ECLI:NL:HR:1994ZC1332, NJ 1994/704, m.nt. P.A. Stein (Agfa/Schoolderman).  
144 HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (De Gouden Kooi), r.o. 3.3.2.  
145 HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8926, BNB 2012/129 (Notarissen), r.o. 3.4.3.  
146 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6621. (X/PostNL). 
147 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 (Ferwerda/Deliveroo). 



28 
 

aangaan van de overeenkomst doorslaggevend. De pakketbezorger wist immers dat hij als zelfstandig 
ondernemer zou starten als hij ten behoeve van PostNL werkzaamheden zou gaan verrichten.  

In Ferwerda/Deliveroo wordt voor het eerst door de Nederlandse rechter een vonnis gewezen waarin 
een oordeel wordt geveld over de kwalificatie van de arbeidsverhouding tussen een online platform 
en een platformwerker.148 De maaltijdbezorger heeft zich op 29 november 2017 als eenmanszaak per 
17 november 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer aangevraagd. 
Deliveroo maakt gebruik van een app met een algoritme, genaamd ‘Frank.’ Via deze app kunnen de 
maaltijdbezorgers inloggen en zich meteen beschikbaar melden en/of toekomstige tijdvakken in een 
zone waarin zij willen gaan werken voor Deliveroo reserveren. 149 Ook kunnen de maaltijdbezorgers 
op het laatste moment annuleren of op de gereserveerde tijd niet inloggen.  

Er zijn echter ook omstandigheden die wijzen op het bestaan van een gezagsverhouding. Zo stelt 
Deliveroo eisen aan de materialen die gebruikt worden en moet een vervanger voldoen aan bepaalde 
eisen. Verder maakt Deliveroo gebruik van het algoritme ‘priority acces’. ‘Priority acces’ is een 
‘ranking-algoritme’ dat klussen met voorrang toewijst aan platformwerkers die de meeste klussen 
verrichten. Het staat vast dat maaltijdbezorgers die minder goed presteren nog steeds tijdvakken 
kunnen boeken, het is wel zo dat zij later aan de beurt zijn dan de goed presterende 
maaltijdbezorgers. De kantonrechter oordeelt in het vonnis van 23 juli 2018 dat geen sprake is van 
een gezagsverhouding tussen Ferwerda en Deliveroo en daarmee dus geen sprake van een 
arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht namelijk doorslaggevend dat de maaltijdbezorger en 
Deliveroo bij het aangaan van de overeenkomst niet de intentie hadden om een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan. De bezorger was zich ervan bewust dat hij als zelfstandige 
werkzaamheden zou gaan verrichten.  

Op 15 januari 2019 volgt opnieuw een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter inzake de 
kwalificatie van de arbeidsverhouding tussen de maaltijdbezorger en Deliveroo.150 Het is nu 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) die een verklaring voor recht vordert dat tussen Deliveroo 
en haar maaltijdbezorgers een arbeidsovereenkomst bestaat. FNV stelt dat de situatie onder de 
huidige partnerovereenkomst niet wezenlijk verschilt van de situatie onder de arbeidsovereenkomst 
waar het gaat om de gezagsverhouding en de beloning. Anders dan in het vonnis van 23 juli 2018, 
oordeelt de kantonrechter dat tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo een arbeidsovereenkomst 
bestaat. Alles in onderlinge samenhang overziende komt de kantonrechter tot de conclusie dat de 
aard van het werk en de rechtsverhouding tussen partijen sinds begin 2018 niet zodanig wezenlijk 
zijn gewijzigd, dat niet langer sprake is van het verrichten van arbeid op basis van een 
arbeidsovereenkomst.  

Met de komst van het Gemeente Amsterdam-arrest151 op 6 november 2020 lijkt definitief een eind te 
zijn gekomen aan het belang van de partijbedoelingen. De persoon in kwestie is een mevrouw die 
sinds 1 november 2009 werkloos is en een IAOW-uitkering ontvangt. Per 31 januari 2015 bepaalt het 
college van B&W dat betrokkene zal deelnemen aan een traject ‘Participatieplaatsen ’en in april 2014 
tekent betrokkene een plaatsingsovereenkomst voor de duur van zes maanden met behoud van haar 
IOAW-uitkering. Betrokkene ontvangt hiervoor een premie van ruim € 230,00. Op 14 juni 2016 
bericht betrokkene dat zij van mening is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat zij recht 
heeft op het loon dat behoort bij de functie van Medewerker Servicedesk. De kantonrechter wijst het 

 
148 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 (Ferwerda/Deliveroo).  
149 Van der Boon TC 2019 p. 25. 
150 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 (FNV/Deliveroo).  
151 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746 (Gemeente Amsterdam). 
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verzoek af en het hof bekrachtigt dit vonnis, omdat het, samengevat, niet de bedoeling van partijen 
was om een arbeidsovereenkomst aan te gaan en er geen loon voor de werkzaamheden is 
ontvangen.  

De Hoge Raad oordeelt echter dat als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de omschrijving 
van artikel 7:610 BW, deze overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst; 
de kwalificatievraag en de uitleg van de overeenkomst moeten van elkaar onderscheid worden. Van 
belang is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving 
van de arbeidsovereenkomst. De partijbedoelingen spelen nog wel een rol, maar wel genuanceerd. 
De partijbedoelingen zijn relevant als het gaat om de rechten en plichten die partijen voor ogen 
hadden en niet de kwalificatie van de overeenkomst. In andere woorden: wat hebben partijen 
afgesproken ten aanzien van beloning, vervanging, werkverplichting etc.. Het is (niet) meer relevant 
of partijen een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst beoogden. De Hoge Raad 
overweegt als volgt (r.o. 3.2.2):  

‘’Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de 
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de 
overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de 
arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling 
van partijen dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een 
arbeidsovereenkomst.’’ 

De Hoge Raad vervolgt en legt in r.o. 3.2.3. uit dat voordat toe wordt gekomen aan de kwalificatie, 
eerst aan de hand van de Haviltex-maatstaf uitleg wordt gegeven aan de overeengekomen rechten 
en verplichtingen in de overeenkomst. Pas als dat door de rechter is vastgesteld, kan beoordeeld 
worden of de overeenkomst de kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft.  

Uit het bovenstaande volgt dat partijbedoelingen nog wel degelijk van belang zijn, maar alleen als het 
gaat om de rechten en verplichtingen die partijen voor ogen hadden en niet als het gaat om de 
kwalificatie. Mauser wijst expliciet op deze relativering van de partijbedoeling. Verder wijst Mauser 
op de noodzaak tot verdere relativering, naar gelang enkel de opdrachtgever/werkgever invloed 
heeft gehad op de keuze voor een bepaald soort overeenkomst.152 Hiermee wijst Mauser op het feit 
dat de werker geen bedoeling kan hebben gehad op een bepaalde soort overeenkomst, omdat die 
geen onderhandelingsruimte heeft gehad. De overeenkomst is eenzijdig opgesteld door het platform. 
Ter illustratie wijst Mauser op het arrest FNV/Deliveroo. Daarin was de overeenkomst eenzijdig 
opgesteld door Deliveroo.153 Ook wordt in de literatuur gesteld dat aansluiting bij de feitelijke 
papieren werkelijkheid beter past bij de beschermingsgedachte in het arbeidsrecht. Hier sluit ik mij 
bij aan, omdat partijen immers zelf kunnen bepalen welke etiket zij plakken op de overeenkomst om 
op die manier de dwingendrechtelijke bescherming van het materiële recht te ontlopen.154 Op het 
centraal stellen van de partijbedoelingen is dan ook veel kritiek geleverd.155 Ten behoeve van de 
effectieve bescherming van de werknemer zou namelijk verder moeten worden gekeken dan de 
papieren werkelijkheid. Het is van belang dat de nadruk wordt gelegd op de feitelijke 

 
152 Mauser, ArbeidsRecht 2019/45, par. 5. 
153 Mauser, ArbeidsRecht 2019/45, par. 4. 
154 Tanja & Standhardt, Bb 2020/31, par. 2.2.  
155 Mauser, Arbeidsrecht 2019/45; Verhulp, SR 2005/16; zie ook Jansen & Loonstra, TAP 2010/1; zie ook HR 15 
december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1487, NJ 2007/448 in m.nt. Houweling JIN 2007/48. 
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rechtsverhouding. Uit de feitelijke rechtsverhouding moet de partijbedoeling worden gedestilleerd, 
oftewel de ‘wezen gaat voor schijn’-doctrine.156 

 
5.3 De feitelijke uitvoering van de overeengekomen rechten en verplichtingen  
Wat voor gevolgen heeft de nuancering van de partijbedoelingen voor platformarbeid? Het 
gerechtshof Amsterdam (hof) heeft in haar arrest in het hoger beroep tegen het vonnis van 15 
januari 2019 van de rechtbank Amsterdam inzake Deliveroo/FNV, antwoord gegeven op dit 
vraagstuk.157 De partijbedoelingen worden namelijk helemaal buiten beschouwing gelaten (r.o. 3.4 
en r.o. 3.5). Vervolgens wordt ingegaan op de overeengekomen rechten en verplichtingen en wordt 
de holistische weging toegepast. 

Deliveroo heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. De uitspaak van de Hoge 
Raad is (voorlopig) bepaald op 23 december 2022. De advocaat-generaal (AG) De Bock geeft in deze 
kwestie advies aan de Hoge Raad.158 De AG concludeert dat sprake is van een arbeidsovereenkomst 
tussen Deliveroo en de maaltijdbezorgers. Hij baseert zijn oordeel op het feit dat de maaltijdbezorger 
feitelijk niet verschilt van een werknemer. Het bezorgen van maaltijden wordt aangemerkt als de 
kernactiviteit van Deliveroo. Om deze reden wordt eerder aangenomen dat Deliveroo ook gezag 
uitoefent over deze werkzaamheden. In andere woorden: de werkzaamheden worden door de 
maaltijdbezorger ‘in dienst van’ Deliveroo uitgevoerd. Daarom moet volgens AG gekeken worden 
naar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Ook de bepaling dat de maaltijdbezorger zich 
vrijelijk kan laten vervangen staat niet in de weg aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De 
vervangingsmogelijkheid die maaltijdbezorgers hebben, is niet anders dan de mogelijkheid van een 
werknemer zich met toestemming van de werkgever te laten vervangen. Dit is slechts anders als de 
vrije vervangingsclausule wordt gebruikt door de werker om zich structureel te laten vervangen door 
een ander, en de werker daaraan een verdienmodel ontleent.  

Het volgende platform waar de arbeidsverhouding tussen platform en werker centraal stond, is 
Helping. Helping exploiteert een online platform waar schoonmakers in contact kunnen komen met 
huishoudens om met elkaar afspraken te maken over het uitvoeren van huishoudelijke 
werkzaamheden. Ook bij Helping is sprake van prikkels die aansturen op een bepaalde werkwijze. 
Het platform geeft bijvoorbeeld tips over het schoonmaken. Echter, de schoonmakers zijn niet 
gehouden om dit advies op te volgen. De kantonrechter acht dit dan ook onvoldoende voor het 
bestaan van een gezagsverhouding tussen Helping en de schoonmakers.159 De kantonrechter neemt 
daarentegen wel aan dat een gezagsverhouding bestaat tussen de schoonmakers en de klanten van 
Helping. De reden hiervoor is dat de klanten degenen zijn die instructies geven over de uitvoering 
van de schoonmaakwerkzaamheden.160  

FNV stelt hoger beroep in tegen het vonnis 1 juli 2019 en vordert onder andere een verklaring voor 
recht dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Helping en haar schoonmakers, dan wel een 
uitzendovereenkomst.161 Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in haar arrest van 21 september 

 
156 Asser/Heerma van Voss 7-V 2015/11 en 26. 
157 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392, JAR 2021/26, m.nt. Van der Neut, AR-updates 
2021/171, m.nt. Bennaars. 
158 HR 17 juni 2022, ECLI:NL:PHR:2022:578. 
159 Daarnaast spelen ook andere omstandigheden een rol, zoals het zelf kunnen bepalen van de hoogte van de 
beloning voor de aangeboden klussen. Zie hiervoor: Rb. Amsterdam 1 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4546 
(FNV/Helping), r.o. 13.  
160 Rb. Amsterdam 1 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4546 (FNV/Helping), r.o. 11 en 18. 
161 Hof Amsterdam 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 (FNV/Helping). 
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2021 dat tussen Helping en haar schoonmakers een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 
BW. bestaat. Van een uitzendovereenkomst is sprake indien de werkzaamheden (altijd) plaatsvinden 
onder leiding en toezicht van de inlener. Dat is hier het geval. De terbeschikkingstelling van 
schoonmakers aan huishouden vindt niet incidenteel plaats, maar geschiedt in het kader van de 
uitoefening van het bedrijf Helping. Aan dat vereiste van artikel 7:690 BW is daarmee voldaan. 
Bovendien worden de schoonmakers door Helping ter beschikking gesteld om arbeid bij de 
huishoudens te verrichten, krachtens een door de huishoudens aan Helping verstrekte opdracht.  

Het volgende online platform dat in de belangstelling staat is Uber. Hoewel Uber in het buitenland al 
eerder in een procedure is aangemerkt als werkgever,162 heeft nu ook de Nederlandse rechter 
hierover een vonnis gewezen. Het vonnis is op 13 september 2021 door de rechtbank Amsterdam 
gewezen.163 Ook in deze zaak worden de elementen ‘arbeid’ en ‘loon’ eenvoudig vastgesteld. De 
chauffeurswerkzaamheden worden aangemerkt als arbeid waarvoor de chauffeurs een vergoeding 
ontvangen. Het belangrijkste knelpunt is de gezagsverhouding. Uber ziet zichzelf als een moderne 
taxicentrale waarbij passagiers met de Uberapp ritten aanvragen. Net als in de Deliveroo-uitspraken 
het geval was, stelt Uber dat zij een technologiebedrijf is waarop gebruikers met elkaar in contact 
kunnen komen en overeenkomsten met elkaar aangaan. De kantonrechter veegt dit verweer echter 
snel van tafel en omschrijft dat de vervoersdiensten de kernactiviteit van Uber vormen. De gehele 
organisatie is erop ingericht dat zoveel mogelijk ritten worden gereden en dat op alle dagen en uren 
voldoende chauffeurs actief zijn om die ritten voor Uber uit te voeren. Dat is dan ook het 
verdienmodel van Uber.164  

Uber maakt gebruik van een algoritme dat de ritten toebedeeld aan de chauffeurs. Wel kunnen de 
chauffeurs de toegewezen ritten accepteren of weigeren. In de praktijk is dit echter anders. De ritten 
worden niet alleen geselecteerd op welke auto het dichtst in de buurt is, maar ook op basis van 
beoordelingssystemen.165 Deze beoordelingssystemen beïnvloeden het (rij)gedrag van de chauffeurs. 
Het is voor Uber niet alleen mogelijk om het rijgedrag te registeren, maar zij kunnen aan de hand van 
het systeem ook het rijgedrag verbeteren. Het gevolg van ongepast gedrag of herhaaldelijk slecht 
functioneren is dat chauffeurs geen toegang meer krijgen tot de applicatie en dat het account op 
inactief wordt gezet.  

 

5.4 Uit welke aspecten bestaat de gezagsverhouding?   
In FNV/Deliveroo overweegt dat het gebruik van een GPS-systeem, de financiële stimulans van de 
bezorger; algoritmes; bedrijfsvoering van het werkplatform; het bonussysteem en het opleggen van 
sancties bij het weigeren van oproepen maken dat sprake is van een werkverplichting. Mijn inziens 
verdient de redenering van de kantonrechter enige nuancering. De werkverplichting voor de 
maaltijdbezorger bestaat in mijn optiek pas vanaf het moment dat de maaltijdbezorger zich inlogt op 
de applicatie. Dit heeft te maken met het feit dat Deliveroo gebruikmaakt van het zogenoemde 
‘matching-algoritme.’ Het restaurant, de klant en de beschikbare maaltijdbezorger worden door het 
algoritme aan elkaar gematcht. Deze matching vereist dat de maaltijdbezorger zich vóór de 
toewijzing van de bestelling in de buurt van het restaurant moet bevinden. Bovendien weten 
Deliveroo en de klant vanwege de GPS-bekendheid te allen tijde waar de bezorger zich bevindt. Zoals 

 
162 Britse Employment Appeal Tribunal, nr. UKEAT/0056/17/DA, 10 november 2017 (Aslam and Others v. Uber). 
163 Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (Uber-chauffeurs zijn werknemers). 
164 Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (Uber-chauffeurs zijn werknemers). r.o. 20.  
165 ET 28 oktober 2016, IRLR 4 (Aslam and others/Uber B.V. and others), r.o. 92. 
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het Hof overwoog, brengt dit met zich mee dat de bezorger geprikkeld wordt om de route zo snel 
mogelijk af te leggen.166  

Verder houdt Deliveroo ook een registratie bij van alle weigeringen van maaltijdbezorgers om 
bestellingen te accepteren.167 De omstandigheid dat Deliveroo eenvoudig de overeenkomst van 
opdracht kan opzeggen, is volgens de kantonrechter voldoende voor de conclusie dat sancties staan 
op het (herhaaldelijk) weigeren van bestellingen. Daar komt nog bij de Deliveroo ook de mogelijkheid 
heeft om geen bestellingen toe te wijzen aan maaltijdbezorgers die bestellingen weigeren. Hoewel ik 
de redenering van de kantonrechter kan volgen dat Deliveroo potentieel iets met de verzamelde data 
kan doen, is het mijns inziens te voorbarig om aan te nemen dat sancties staan op het herhaaldelijk 
weigeren van bestellingen. Het is immers niet bekend dat Deliveroo ook daadwerkelijk de 
overeenkomsten met maaltijdbezorgers na herhaaldelijk weigeren van bestellingen beëindigt.  

Bij zowel FNV/Deliveroo als Ferwerda/Deliveroo zijn de gestelde voorwaarden aan vervanging 
relevant bij de beoordeling van de mogelijkheid tot vrije vervanging. In FNV/Deliveroo overweegt de 
kantonrechter op basis van de werkwijze van Deliveroo dat de in de standaardovereenkomst 
gesuggereerde mogelijkheid tot vervanging vrijwel inhoudsloos is.168 Een concrete bestelling ontstaat 
pas op het moment van de acceptatie en toewijzing. Vanwege het korte tijdsbestek tussen de 
bestelling en de aflevering, is vervanging vrijwel onmogelijk. Hetgeen nog meer aan de orde is als de 
bezorger onbekend is bij Deliveroo. Op de maaltijdbezorger rust namelijk de verplichting zijn 
vervanger bekend te maken aan Deliveroo vóór de uitvoering van zijn bestelling. De kantonrechter 
wijst er wel op dat vervanging mogelijk kan zijn wanneer het gaat om (ruim) van te voren 
gereserveerde werksessies. Verder kwalificeert de kantonrechter de voorwaarde tot voorafgaande 
bekendmaking van de vervanger, als toestemming in de zin van artikel 7:659 lid 1 BW. 169   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392. 
167 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 r.o. 34. 
168 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 r.o. 38. 
169 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 r.o. 40. 
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6. Conclusie & aanbevelingen  
 
6.1 Conclusie  
In deze masterscriptie is getracht onderzoek te doen naar de juridische verhouding tussen 
platformwerkers en online platformen. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of er nog 
ruimte bestaat om de arbeidsverhouding tussen een online platform en een platformwerker in het 
licht van de Nederlandse jurisprudentie als een overeenkomst van opdracht op grond van artikel 
7:400 lid 1 BW te kwalificeren. Het antwoord op deze onderzoeksvraag kan ontkennend noch 
bevestigend worden beantwoord en verdient daarom enige nuancering. Het antwoord is namelijk 
niet eenduidig vast te stellen. Dit volgt uit het casuïstische karakter van de gezagsverhouding. 
Onderstaand wordt dat verder onderbouwd.  

In de praktijk kan het lastig zijn om een opdrachtnemer te onderscheiden van een werknemer. Het 
fenomeen platformarbeid vergroot de kwalificatievraag uit. Vanwege de grote mate aan flexibiliteit 
wordt platformarbeid ook steeds populairder. Dat maakt het nog belangrijker om duidelijkheid te 
creëren over de rechtspositie van de platformwerkers. De overeenkomst van opdracht is de meest 
gehanteerde overeenkomst door platformen. Het is echter de vraag of ook rechters de 
overeenkomst kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Het komt steeds vaker voor dat 
rechters oordelen dat platformwerkers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, omdat 
ze feitelijk niet te onderscheiden zijn van werknemers. Aan de hand van een jurisprudentieonderzoek 
is gekeken naar de aspecten die maken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst of een 
overeenkomst van opdracht. Daarnaast is ook gekeken naar de verhouding tussen een 
arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht.  

De verschillen die de grens tussen een arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht 
aanduiden zijn niet altijd scherp, maar vaak juist vloeiend. Een lange tijd was het uitgangspunt dat 
partijen die een overeenkomst sluiten die gericht is op het verrichten van werk tegen betaling, deze 
overeenkomst op verschillende wijzen kunnen inrichten. Bij het kwalificeren van de 
arbeidsverhouding wordt gebruikgemaakt van de elementen partijbedoeling en feitelijke uitvoering 
die tezamen deel uitmaken van de algemeen erkende Groen/Schoevers-formule. Deze formule houdt 
in dat wat tussen partijen te gelden heeft, wordt bepaald door hetgeen partijen bij het sluiten van de 
overeenkomst voor ogen stond. Ook de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering 
hebben gegeven, en aldus daaraan inhoud hebben gegeven is van belang. Daarbij is niet enkel één 
enkel kenmerk beslissend, maar moeten de rechtsgevolgen die partijen aan hun rechtsverhouding 
hebben verbonden in onderling verband worden bezien (holistische weging).170 De Groen/Schoevers-
formule is door de Hoge Raad herhaald en ontwikkeld in diverse arresten.   

Bij de kwalificatie-vraag dienen overeenkomstig de Groen/Schoevers-formule alle aspecten van de 
rechtsverhouding in hun onderlinge samenhang te worden betrokken. Het zou moeten gaan om het 
totaalplaatje. Desalniettemin, wijst de literatuur erop dat op basis van de formule de nadruk ligt op 
de (schriftelijke) partijbedoeling bij de kwalificatie.171 In de praktijk blijkt echter meer van belang of 
de arbeidsverhouding overwegende kenmerken van arbeid in dienstbetrekking of dat van een 
zelfstandige vertoont. De benaming van de overeenkomst is niet beslissend voor de kwalificatie. Het 
is van belang dat de opdrachtnemer een zekere mate van vrijheid heeft de werkzaamheden naar 

 
170 HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, NJ 1998/149 (Groen/Schoevers), r.o. 3.4.  
171 Trap, ArbeidsRecht 2007/24, p. 1-2; Van der Kind, SR 2007/22.  
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eigen inzicht uit te voeren. Hierbij moet men denken aan het zelfstandig bepalen van de 
werkindeling, het doen van investeringen, de vrijheid om voor diverse opdrachtgevers te werken, het 
incidentele karakter van de opdracht, de mogelijkheid om zonder toestemming zichzelf te laten 
vervangen, het werken vanuit een eigen werkruimte, het zelf zorgdragen voor inkomensverzekering 
en de honorering op factuurbasis met btw. De opdrachtnemer loopt, in tegenstelling tot de 
werknemer, een ondernemersrisico. Dat betekent dat de opdrachtgever geen 
loondoorbetalingsverplichting heeft zoals een werkgever dat heeft. De opdrachtnemer is afhankelijk 
van de gewerkte uren die hij factureert aan de opdrachtgever. Een ander belangrijk verschil is of de 
werkzaamheden behoren tot de gewone bedrijfsarbeid van de opdrachtgever. Is dat het geval dan is 
dat een aanwijzing voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ten slotte blijkt nog uit het 
Groen/Schroevers-arrest dat van belang is de maatschappelijke positie van degene die zich verbindt 
arbeid te verrichten. De dwingendrechtelijke bepalingen vanuit het arbeidsrecht beschermen de 
partij die in een zwakkere positie verkeert. Naarmate de economische zelfstandigheid van degene die 
werkzaamheden uitvoert toeneemt, is er minder reden om die persoon te beschermen.  

Door het oordeel van de Hoge Raad dat de bedoeling van partijen ten aanzien van de kwalificatie van 
de overeenkomst een rol speelt, is de partijbedoeling een belangrijk gezichtspunt geworden. In het 
arrest van 6 november 2020 heeft de Hoge Raad hier een einde aan gemaakt met het Gemeente 
Amsterdam-arrest.172 In cassatie stond de vraag centraal in hoeverre rekening moest worden 
gehouden met de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De Hoge Raad 
overweegt als volgt (r.o. 3.2.2):  

‘’Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de 
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de 
overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de 
arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling 
van partijen dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een 
arbeidsovereenkomst.’’  

De Hoge Raad vervolgt en legt in r.o. 3.2.3. uit dat alvorens aan de kwalificatie wordt toegekomen, 
eerst moet worden onderzocht aan de hand van de Haviltex-maatstaf,  welke rechten en 
verplichtingen de partijen zijn overeengekomen. Pas als dat is vastgesteld, kan de rechter beoordelen 
of de overeenkomst de kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft. Op basis van die uitleg kan 
de rechter beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hier lijkt de Hoge Raad af te wijken 
van het eerder genoemde uitgangspunt in het Groen-Schoevers-arrest.  

Zoals eerder genoemd, kan het lastig zijn om te beoordelen of al dan niet sprake is van een 
gezagsverhouding. Daar komt nog bij dat de modernisering van de samenleving met zich meebrengt 
dat de wijze waarop gezag wordt uitgeoefend ook verandert. Hierbij moet men denken aan 
veranderingen zoals de ontwikkeling van algoritmes, zelfsturende teams of targetgerichte 
bonusplannen. De nieuwe manier van gezag voeren wordt geplaatst onder de term ‘moderne 
gezagsverhouding.’ In het vonnis van 13 september 2021 van de rechtbank Amsterdam wordt 
geoordeeld dat tussen Uber en haar chauffeurs sprake is van een moderne gezagsverhouding.173 De 
gezagsuitoefening vindt plaats via beoordelingssystemen, waarmee werkers worden geprikkeld om 
betere prestaties te leveren. In dit verband is het van belang om vooral te kijken naar de 
kernactiviteit van de organisatie en niet zo zeer naar de instructiebevoegdheid. De gedachtegang 

 
172 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, (Gemeente Amsterdam). 
173 Rb. 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (Uber-chauffeurs zijn werknemers) r.o. 26.  
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hierachter is namelijk dat als de werker werkzaamheden uitvoert die de kernactiviteit van het bedrijf 
inhouden, eerder wordt aangenomen dat het bedrijf daarover gezag uitoefent.  

Er zijn in totaal 56 uitspraken geanalyseerd waarvan 27 vonnissen van rechtbanken, 11 arresten van 
gerechtshoven en 18 arresten van de Hoge Raad. In het kader van het wel of niet bestaan van een 
gezagsverhouding is onderzocht welke aspecten doorslaggevend zijn. Het gaat in dit verband om de 
aspecten de partijbedoelingen, de feitelijke uitvoering en alle relevante omstandigheden bij het 
kwalificeren van de arbeidsverhouding. Verder is het van belang op te merken dat niet alleen 
gekeken is naar de uitspraken die direct verband houden met platformarbeid, maar ook naar andere 
uitspraken waarbij in geschil was of een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht 
tussen partijen was gesloten. Uit de analyse van de uitspraken volgt dat rechters in het bijzonder 
letten op de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast valt op dat de partijbedoelingen 
doorgaans ondergeschikt worden gesteld aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Dit 
strookt ook met de beschermingsgedachte in het arbeidsrecht zoals dat in dit literatuur wordt 
geschetst.  

De platformwerkers hebben ten opzichte van het online platform een sociaaleconomisch zwakkere 
positie. Het Gerechtshof Amsterdam (hof) overweegt dan ook dat Deliveroo (standaard) contractuele 
voorwaarden oplegt aan haar maaltijdbezorgers. Er is dus geen ruimte voor onderhandeling tussen 
de partijen over de wederzijdse rechten en verplichtingen die tussen hen gelden.174 Daarnaast wordt 
ook bepaald dat de werkzaamheden van de maaltijdbezorger organisatorisch ingebed zijn in de 
onderneming van de werkverschaffer. Deliveroo wordt niet, zoals door haar wordt gesteld, 
aangemerkt als een ICT-bedrijf, maar als een bezorgbedrijf. Om deze reden wordt eerder 
aangenomen dat het platform gezag zal uitvoeren over de werkzaamheden.175 Het uitgangspunt is 
dat de werker dan de werkzaamheden ‘in dienst van’ de ander verricht. Dit sluit dan ook aan bij de 
wettelijke omschrijving zoals geregeld in artikel 7:610 BW. Dit maakt de feitelijke uitvoering van de 
werkzaamheden doorslaggevend. Zowel de kantonrechter als het hof komen tot de conclusie dat 
maaltijdbezorgers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.  

Deliveroo is in hoger beroep gegaan tegen het arrest van 16 februari 2021 van het Gerechtshof 
Amsterdam. Volgens de AG zou de nadruk moeten worden gelegd op het onderscheid dat de werker 
‘in dienst van de andere partij’ werk uitvoert dat ingebed is in de organisatie van de onderneming of 
dat de werker zijn of haar eigen onderneming heeft. De AG concludeert dan ook dat de 
maaltijdbezorgers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.  

 

6.2 Aanbevelingen  
De mogelijkheid voor een platform om rechtens een geldige overeenkomst van opdracht te sluiten is 
lastig omdat, zoals eerder aangegeven, de beoordeling casuïstisch van aard is. Uit het onderzoek is 
gebleken dat platformwerkers niet als zelfstandigen worden aangemerkt, omdat de 
arbeidsverhouding tussen hen en het platform in overwegende mate de kenmerken vertoont van 
een dienstbetrekking. De rechters letten hierbij voornamelijk op de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomst en niet op hetgeen schriftelijk door het platform eenzijdig is vastgelegd. Het is mijns 
inziens in de huidige situatie dan ook niet meer mogelijk voor platformen zoals Deliveroo, Uber, 
Helping en Charly Cares om een overeenkomst van opdracht te sluiten met hun werkers. Dat zal ik 
onderstaand onderbouwen.  

 
174 HR 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 r.o. 3.9.6.  
175 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo/FNV) r.o. 3.9.5. 
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Deliveroo hanteert een Free-login-systeem waarbij werkers de vrijheid hebben om zonder 
consequenties het werk te weigeren. Het ontbreken van een werkverplichting kan namelijk een 
belangrijke indicator zijn voor het niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. Er vloeit namelijk een 
werkverplichting voort uit de formulering van artikel 7:610 lid 1 BW: ‘de werknemer verbindt zich (…) 
arbeid te verrichten’. Hoewel de kantonrechter in Ferwerda/Deliveroo176 zijn oordeel voor het niet 
bestaan van een arbeidsovereenkomst mede hierop heeft gebaseerd, hebben de rechters in de 
andere procedures wel geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en 
haar maaltijdbezorgers. Zowel de kantonrechter als het hof in FNV/Deliveroo hebben geoordeeld dat 
de vrijheid van een werker om te werken wanneer hij of zij dat wil niet in de weg staat aan het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst.177 

Ook het feit dat Deliveroo de werker de vrijheid geeft om met toestemming zichzelf te laten 
vervangen, biedt geen soelaas. Er bestaat immers ook binnen een arbeidsovereenkomst de 
mogelijkheid voor de werknemer om zich met toestemming van de werkgever te laten vervangen. In 
FNV/Deliveroo kwalificeert de kantonrechter de voorwaarde tot voorafgaande bekendmaking van de 
vervanger, als toestemming in de zin van artikel 7:659 lid 1 BW.178 Het aannemen van zelfstandigheid 
zou nog mogelijk kunnen zijn als de platformwerker zich structureel kan laten vervangen door een 
ander, en de werker daaraan een verdienmodel ontleent. Dit is echter niet mogelijk voor platformen 
zoals Deliveroo en Uber. Zij zouden dan een bedrijfsmodel moeten hanteren waarbij de werker de 
mogelijkheid heeft om zijn klussen uit te besteden aan derden en daaraan geld verdient. In de 
praktijk blijkt echter dat de maaltijdbezorger bij Deliveroo binnen een kort tijdsbestek de bestelling 
moet hebben afgeleverd. Hierdoor bestaat geen ruimte om van de in het contract gesuggereerde 
mogelijkheid tot vervanging gebruik te maken.179 Bij Uber bestaat in zijn geheel geen mogelijkheid op 
vrije vervanging vanwege de verplichting van chauffeurs tot het maken van een selfie. Ook leent deze 
werkwijze zich niet voor platformen zoals Charly Cares en Helping waarbij de persoonlijke 
eigenschappen van de werker essentieel zijn voor de klant. De platformwerker wordt immers door 
deze platformen gekoppeld aan de klant op basis van de kwaliteiten van de werker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:RBAMS:2018:5183 r.o. 28. 
177 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198; r.o. 27 e.v.; HR 16 februari 2021, 
ECLI:NL:GHAMS:2021:392 r.o. 3.7.4. 
178 Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 r.o. 40. 
179 Ook Bennaars wijst erop dat vrije vervanging niet mogelijk is door de tijdsduur die in de meeste gevallen 
feitelijk te kort is om een vervanger te regelen. Zie Bennaars AR Updates 2019-0051, p. 4-5.  
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4. Rechtbank Amsterdam 27 september 2021,  ECLI:NL:RBAMS:2021:5407 
5. Rechtbank Amsterdam 13 september 2021,  ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 
6. Rechtbank Oost-Brabant 10 juni 2021,    ECLI:NL:RBOBR:2021:2823 
7. Rechtbank Amsterdam 14 november 2019,  ECLI:NL:RBAMS:2019:9598 
8. Rechtbank Gelderland 23 september 2019,   ECLI:NL:RBGEL:2019:4363 
9. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2019,    ECLI:NL:RBAMS:2019:4546 
10. Rechtbank Amsterdam 15 januari 2019,   ECLI:NL:RBAMS:2019:198  
11. Rechtbank Amsterdam 14 januari 2016,   ECLI:NL:RBAMS:2016:152 
12. Rechtbank Noord-Holland 18 december 2015,  ECLI:NL:RBNHO:2015:11226 

 

III. De vonnissen waar alle relevante omstandigheden doorslaggevend zijn geacht:  
1. Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2021,   ECLI:NL:RBROT:2021:7823 
2. Rechtbank Midden Nederland 5 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3667 
3. Rechtbank Rotterdam 7 mei 2021,   ECLI:NL:RBROT:2021:4214 
4. Rechtbank Den Haag 14 mei 2019,    ECLI:NL:RBDHA:2019:5420 
5. Rechtbank Den Haag 19 september 2018,  ECLI:NL:RBDHA:2018:11193 
6. Rechtbank Rotterdam 4 juni 2018,   ECLI:NL:RBROT:2018:4430 
7. Rechtbank Rotterdam 12 maart 2018,   ECLI:NL:RBROT:2018:2013 
8. Rechtbank Rotterdam 14 december 2017,  ECLI:NL:RBROT:2017:10418  
9. Rechtbank Noord-Holland 17 februari 2017,  ECLI:NL:RBNHO:2017:4641314 
10. Rechtbank Amsterdam 14 januari 2016,   ECLI:NL:RBAMS:2016:152 
11. Rechtbank Oost-Brabant 12 januari 2016  ECLI:NL:RBOBR:2016:81 
12. Rechtbank Noord-Holland 19 februari 2008,  ECLI:NL:RBHAA:2008:BC5078 
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2 De arresten van de gerechtshoven 
 
I. De arresten waar de partijbedoelingen doorslaggevend zijn geacht: 

1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2016,   ECLI:NL:GHARL:2016:6621 
2. Gerechtshof Arnhem 14 april 2009,    ECLI:NL:GHARN:2009:BJ1987 

II. De arresten waar de feitelijke uitvoering doorslaggevend is geacht:  
1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2021,   ECLI:NL:GHARL:2021:11655 
2. Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021,    ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 
3. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 november 2016,  ECLI:NL:GHSHE:2016:5109 
4. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 19 juli 2016,   ECLI:NL:GHSHE:2016:3105 
5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2015,  ECLI:NL:GHARL:2015:4625 
6. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 januari 2014,   ECLI:NL:GHSHE:2014:183 

III. De arresten waar alle relevante omstandigheden doorslaggevend zijn geacht: 
1. Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021,   ECLI:NL:GHAMS:2021:392  
2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:10860 
3. Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2018,   ECLI:NL:GHAMS:2018:637 

 

3 De arresten van de Hoge Raad  
 
I. De arresten waar de partijbedoelingen doorslaggevend zijn geacht:  

1. Hoge Raad 10 december 2004,      ECLI:NL:HR:2004:AP2651   
2. HR 29 oktober 1982,       ECLI:NL:HR:1982:AC0442 

 

II. De arresten waar de feitelijke uitvoering doorslaggevend is geacht:  
1. Hoge Raad 6 november 2020,      ECLI:NL:HR:2020:1746   
2. Hoge Raad 1 mei 2015,       ECLI:NL:HR:2015:1172   
3. Hoge Raad 17 februari 2012      ECLI:NL:HR:2012:BU8926 
4. Hoge Raad 25 maart 2011,      ECLI:NL:HR:2011:BP3887   
5. Hoge Raad 13 juli 2007,      ECLI:NL:HR:2007:BA6231  
6. Hoge Raad 15 december 2006,      ECLI:NL:HR:2006:AZ1487  
7. Hoge Raad 14 april 2006,      ECLI:NL:HR:2006:AU9722  
8. Hoge Raad 11 juni 1997,      ECLI:NL:HR:1997:AA2165 
9. Hoge Raad 16 september 1994,     ECLI:NL:HR:1994:ZC1445  
10. Hoge Raad 17 juni 1994,      ECLI:NL:HR:1994:ZC1397  
11. Hoge Raad 8 april 1994,      ECLI:NL:HR:1994ZC1332 

 

III. De arresten waar alle relevante omstandigheden doorslaggevend zijn geacht:  
1. Hoge Raad 9 oktober 2015,      ECLI:NL:HR:2015:3019 
2. Hoge Raad 12 september 2014,     ECLI:NL:HR:2014:2653  
3. Hoge Raad 10 oktober 2003,      ECLI:NL:HR:2003:AF9444  
4. Hoge Raad 8 mei 1998,      ECLI:NL:HR:1998:ZC2647  
5. Hoge Raad 14 november 1997,     ECLI:NL:HR:1997:ZC2495  
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