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Kwalificeren op volle toeren: enkele opmerkingen in
het licht van de Uber-uitspraak
ArbeidsRecht 2021/48
De kwalificatie van de arbeidsrelatie houdt de gemoederen flink bezig. De recente platform-uitspraken zijn de aanzet geweest stil te staan bij de rol die
de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid in het kwalificatieproces inneemt en de vraag
hoe de ‘moderne gezagsverhouding’ moet worden
geduid. Aan de hand van de Uber-uitspraak en – in
mindere mate – het Deliveroo-arrest worden deze
onderwerpen nader besproken.

1.

Het jaar 2021 als platformjaar

Op arbeidsrechtelijk gebied wordt het jaar 2021 voor een
groot deel gedomineerd door platform-uitspraken. Begin
2021 kwam het Gerechtshof Amsterdam tot het oordeel dat
aan de relatie tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo een
arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 BW ten grondslag lag. 2
De drie kantonrechters, de Uber-zaak werd op verzoek van
Uber en met instemming van FNV meervoudig behandeld,
kwalificeerden medio september 2021 ook de Uberchauffeurs als werknemers.3 Acht dagen na de Uber-uitspraak
werd de verhouding tussen Helpling en haar schoonmakers door het Gerechtshof Amsterdam bestempeld als uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW.4 Ook buiten
Nederland hebben rechters zich uitgelaten over de kwalificatie van platformwerkers. Zo kwalificeerde de Cour de
cassation de Uberchauffeurs als werknemers,5 terwijl de
Supreme Court tot het oordeel worker kwam, een in Nederland niet-bestaande tussencategorie.6 Inmiddels bemoeit
Europa zich ook steeds nadrukkelijker met de regulering
van platformwerk.7 Het schiet het doel van deze bijdrage
voorbij alle genoemde ontwikkelingen op detailniveau te
analyseren. Dit stuk beperkt zich tot de rol van het persoonlijk verrichten van arbeid in het kwalificatieproces en het

moderne gezagscriterium.8 De Uber-uitspraak biedt daarvoor mooie aanknopingspunten, waardoor het persoonlijkheidscriterium en de moderne gezagsverhouding vooral in
het licht van deze uitspraak worden besproken. Dit betekent
overigens niet dat de andere zaken of de Uber-uitspraak zelf
geen andere interessante aspecten kent.

2.

Voor de kwalificatie ‘arbeidsovereenkomst’ moet de vastgestelde inhoud van de overeenkomst voldoen aan de definitie-elementen van art. 7:610 lid 1 BW: arbeid, loon en gezag.
De kantonrechters nemen vrij stellig aan dat sprake is van
het definitie-element arbeid.9 De chauffeurs vervoeren via
de Uber-app passagiers voor Uber, waarbij deze arbeid voor
Uber zinvol is, Uber komt immers 25% van de ritprijs toe.
Bovendien concluderen de kantonrechters dat de vervoersdiensten de kernactiviteiten van Uber zijn.
De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is welke rol
de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid ex
art. 7:659 lid 1 BW in het kwalificatieproces speelt. Deze
vraag kwam de afgelopen jaren ook al aan de orde in een
aantal zaken, waarin rechters moesten beslissen over de
rol van een vrije vervangingsclausule in het licht van de
kwalificatie van een arbeidsrelatie, waaronder in de zaken
PostNL10 en Deliveroo.11 De vraag daarbij was met name of
het te allen tijde mogen laten vervangen en dus de afwezigheid van de verplichting tot het persoonlijk verrichten van
arbeid, meebrengt dat niet is voldaan aan alle definitie-elementen van art. 7:610 lid 1 BW. Oftewel: is de verplichting
tot het persoonlijk verrichten van arbeid ex art. 7:659 lid 1
BW een (sub)element van art. 7:610 lid 1 BW of ‘slechts’ een
gevolg van de kwalificatie? In de Uber-zaak hadden de kantonrechters in principe weg kunnen blijven van deze vraag,
aangezien de chauffeurs moeten beschikken over een vergunning en zich om die reden niet kunnen laten vervangen.
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De verplichting tot het persoonlijk
verrichten van arbeid: oorzaak of gevolg?
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De kantonrechters lieten zich hier toch (impliciet) over uit
en overwogen het volgende:
“Los van de vraag of de eis geldt dat de arbeid persoonlijk
moet worden verricht of dat het persoonlijk verrichten
van arbeid als instructiebevoegdheid en dus als gezag
moet worden gezien, geldt dat Uber middels een door
de chauffeurs te nemen selfie expliciet controleert of
men persoonlijk de arbeid verricht. Dat de achtergrond
hiervan is gelegen in het wettelijke vereiste dat een
chauffeur moet beschikken over de hiervoor genoemde
vergunningen en een chauffeur zich daarom niet kan
laten vervangen, maakt geen verschil. Vast staat dat een
chauffeur een door hem aanvaarde rit persoonlijk verricht.”12
Hoewel de kantonrechters geen keuze maken of zij de
verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid ex
art. 7:659 lid 1 BW beschouwen als (sub)element van arbeid
of gezag, kan uit deze overwegingen wel worden afgeleid dat
zij deze verplichting in ieder geval aanmerken als een (sub)
element van art. 7:610 lid 1 BW. Ik betwijfel of dit juist is. In
haar zeer uitvoerige conclusie voor het X/Gemeente Amsterdam-arrest neemt A-G De Bock het standpunt in dat de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid niet moet
worden beschouwd als (sub)element van de kwalificatie als
arbeidsovereenkomst.13 Zij steunt haar opvatting op het feit
dat art. 7:610 lid 1 BW deze eis niet stelt. De verplichting tot
het persoonlijk verrichten van arbeid (art. 7:659 lid 1 BW)
is opgenomen in afdeling 7.10.7 BW, die enkele bijzondere
verplichtingen van de werknemer reguleert, waaronder het
nakomen van de instructies van de werkgever (art. 7:660
BW) en de re-integratieverplichtingen bij ziekte (art. 7:660a
BW). Deze lezing sluit aan bij de wetsgeschiedenis.14 Het
voorgaande betekent dat naar de overtuiging van A-G De
Bock, de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid geen (sub)element is van art. 7:610 lid 1 BW, maar dat
als sprake is van een arbeidsovereenkomst, daarvan het gevolg is dat de werknemer in beginsel verplicht is de arbeid
persoonlijk te verrichten. Het Gerechtshof Amsterdam lijkt
in de Deliveroo-zaak deze opvatting min of meer te volgen,
nu is overwogen dat de vervangingsmogelijkheid niet in de
weg staat aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst,
aangezien de mogelijkheid zich te laten vervangen met toestemming van de werkgever ook binnen een arbeidsovereenkomst bestaat. Wel is het zo dat het hof relevant lijkt
te achten dat de maaltijdbezorgers zich bij gelegenheid
kunnen laten vervangen, maar dat van permanente vervanging geen sprake is, vandaar dat in de vorige zin de woorden
“min of meer’’ zijn gebruikt.15
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Barentsen en Sagel vragen zich af of het wenselijk is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid minder
belangrijk te maken in de discussie of sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat de arbeidsovereenkomst van
oudsher een overeenkomst is met een hoog persoonlijk karakter.16 De werkgever kiest de werknemer om wat hij kan,
wat hij doet én wie hij is. Mede daarom is het volgens de
chroniqueurs vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de
arbeid persoonlijk moet worden verricht, wil sprake zijn
van een arbeidsovereenkomst. Zij verwijzen naar het Zwarthoofd/Het Parool-arrest uit 1957.17 Deze redenering gaat naar
mijn mening om twee redenen niet op. Ten eerste is de
werknemer nog steeds verplicht de arbeid in beginsel zelf
te verrichten, ook als deze verplichting niet als (sub)element
van art. 7:610 lid 1 BW moet worden beschouwd. Het is namelijk niet zo dat dit uitgangspunt ineens wordt verlaten.
Sterker nog, het gevolg van de kwalificatie arbeidsovereenkomst is juist dat de werknemer zich alleen met toestemming van de werkgever kan laten vervangen door een derde
(art. 7:659 lid 1 BW). Ten tweede kan de vraag worden gesteld of de verwijzing naar het Zwarthoofd/Het Parool-arrest
een gelukkige is. In deze zaak stond het (inmiddels grotendeels vervallen)18 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) centraal. De definitie van de BBA-werknemer
noemt, anders dan art. 7:610 lid 1 BW, expliciet het persoonlijk verrichten van arbeid voor een ander (art. 1 sub b onder
2 BBA). De toepassing van art. 7:659 lid 1 BW lijkt (dan ook)
strikt genomen af te wijken van de toepassing van het persoonlijkheidscriterium in de zin van het BBA.19 Daar komt bij
dat het zomaar zou kunnen dat de Hoge Raad in het X/Gemeente Amsterdam-arrest al uitsluitsel over deze discussie
heeft gegeven:
“Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als 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.
Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze
omschrijving (cursivering NvdN), moet de overeenkomst
worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. 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 (cursivering NvdN) van de arbeidsovereenkomst. Anders dan
uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de
bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of
de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.”20
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Met deze overweging maakte de Hoge Raad (nogmaals) duidelijk dat de partijbedoeling ten aanzien van het type overeenkomst geen rol speelt. Maar maakt de Hoge Raad hier
niet ook duidelijk dat de verplichting tot het persoonlijk
verrichten van arbeid ex art. 7:659 lid 1 BW geen (sub)element van art. 7:610 lid 1 BW is? Tweemaal wordt uitdrukkelijk overwogen dat als aan de omschrijving van art. 7:610
lid 1 BW wordt voldaan, sprake is van een arbeidsovereenkomst. In deze omschrijving is niet te lezen dat de arbeid
persoonlijk moet worden verricht. Geïnspireerd door Barentsen en Sagel, die – weliswaar in een andere context –
erop wijzen dat de meeste woorden van de Hoge Raad er
niet zomaar staan,21 lijkt een close reading van deze overwegingen mee te brengen dat het persoonlijk verrichten van
arbeid geen (sub)element van art. 7:610 lid 1 BW is. Of dat
ook betekent dat ‘gedurende een zekere tijd’, welk aspect
wel is terug te vinden in de omschrijving van art. 7:610 lid 1
BW, moet worden geherwaardeerd, durf ik niet te zeggen. 22
De antwoorden op de vragen welke rol de verplichting tot
het persoonlijk verrichten van arbeid speelt in het kwalificatieproces en of ‘gedurende zekere tijd’ herwaardering
verdient, laten wellicht niet lang op zich wachten. De Hoge
Raad buigt zich namelijk binnenkort over de Deliveroo-zaak,
welke casus meer aanleiding geeft op deze vragen in te gaan
dan het geval was in het X/Gemeente Amsterdam-arrest.23

3.

De ‘moderne gezagsverhouding’:
hoe modern is modern?

De klapper van de Uber-uitspraak is op het eerste gezicht
het aannemen van een ‘moderne gezagsverhouding’ tussen
Uber en de chauffeurs. Of het expliciet noemen van deze
term bijdraagt aan de rechtszekerheid, valt te betwijfelen.
Dit zal ik hierna verder toelichten. Allereerst is enige context vereist. Het woord ‘gezagsverhouding’ is niet in de definitie van art. 7:610 lid 1 BW te vinden. Toch volgt het uit
de wettelijke definitie, te weten uit de woorden ‘in dienst
van’.24 Het gezagscriterium bestond louter uit de instructiebevoegdheid van de werkgever. Op den duur is dit element
onderverdeeld in een materieel gezagscriterium (werkinhoudelijke instructies) en een formeel gezagscriterium
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(organisatorische instructies).25 Deze ontwikkeling heeft er
(mede) toe geleid dat het gezagscriterium kan worden ingekleurd door een scala aan omstandigheden. Bennaars wijst
erop dat dit open, aanpasbare karakter van het definitie-element ‘in dienst van’ ex art. 7:610 lid 1 BW de gelegenheid
geeft rekening te houden met verschillende werkwijzen en
bedrijfsmodellen.26 Bovendien worden de definitie-elementen van art. 7:610 lid 1 BW – tegen de achtergrond van de
doelstellingen van titel 7.10 BW – veelal ruim uitgelegd.27
Deze ruime uitleg kan leiden tot wat enkelen (inmiddels)
een ‘moderne gezagsverhouding’ noemen. Dit begrip duikt
nu – niet geheel toevallig – weer op en is ook al een aantal
maal de revue gepasseerd. Zo pleit de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) ervoor het gezagscriterium te moderniseren door niet langer het toezicht en
de leiding van de werkverschaffer, maar veeleer de inbedding in de organisatie van de werkverschaffer centraal te
stellen. Daarbij dient de nadruk te liggen op de activiteiten
die worden verricht, meer specifiek op de vraag of deze activiteiten behoren tot de reguliere activiteiten van de onderneming of organisatie waar deze worden verricht.28 A-G
De Bock merkt in dit kader op dat gezagsuitoefening zich op
verschillende manieren kan uiten; ‘moderne gezagsuitoefening’ vindt plaats door financiële stimulansen en een beoordelingssysteem, waarmee in feite door de constructie wordt
‘heen geprikt’ en wordt gekeken naar de economische realiteit.29 Zij concludeert dat het veel belangrijker is om te
kijken naar de organisatorische inbedding van het werk in
plaats van de focus te leggen op een instructiebevoegdheid.
Dit gezichtspunt moet niet worden beperkt tot de vraag of
de werkende zich moet houden aan de werkdiscipline in de
onderneming, maar tot de bredere vraag: maken de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering? Voor de beantwoording van deze bredere vraag
komt veel betekenis toe aan de omstandigheid dat het gaat
om reguliere bedrijfsactiviteiten (kernactiviteiten) van de
werkverschaffer.30 De ratio hierachter is dat als de werkzaamheden tot de kernactiviteiten van de werkverschaffer
behoren, het voor de hand ligt dat hij gezag uitoefent.
Terug naar de Uber-uitspraak, waarin de kantonrechters
over het gezagscriterium het volgende overwogen:
“In de hedendaagse, door technologie beheerste tijd
heeft het criterium ‘gezag’ een van het klassieke model
afwijkende, meer indirect (vaak digitaal) controlerende
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invulling gekregen. Werknemers zijn zelfstandiger geworden en verrichten hun werk op meer wisselende
(zelfgekozen) tijden. Geoordeeld wordt dat in de verhouding tussen Uber en de chauffeurs sprake is van deze
(cursivering NvdN) ‘moderne gezagsverhouding’.”31
Het door mij gecursiveerde woord “deze” slaat terug op
wat de kantonrechters opvatten als ‘moderne gezagsverhouding’: een meer indirecte (vaak digitale) controle van
werknemers die zelfstandigen zijn geworden en hun werk
op meer wisselende (zelfgekozen) tijden verrichten.32 Ter
toelichting op het aannemen van deze33 ‘moderne gezagsverhouding’ noemen de kantonrechters onder meer de volgende omstandigheden: de chauffeurs moeten eerst alle
voorwaarden accepteren voordat zij ritten via de Uber-app
kunnen uitvoeren, de voorwaarden zijn niet onderhandelbaar, Uber kan de voorwaarden eenzijdig wijzigen en doet
dit ook regelmatig, het algoritme bepaalt wie welke rit
krijgt toebedeeld, de route wordt geadviseerd, de chauffeurs hebben in wezen geen invloed op de prijs, de chauffeurs worden via de Uber-app beoordeeld, de beoordeling
kan gevolgen hebben voor zowel de toegang tot de app als
voor het aanbod van de ritten en Uber beslist eenzijdig over
de eventuele oplossing bij klachten van passagiers, waarbij
een aanpassing van de overeengekomen ritprijs tot de mogelijkheden behoort.34 De contra-indicaties in deze zaak,
bestaande uit het feit dat de chauffeurs in zekere mate vrij
zijn een rit te weigeren, zelf hun uren mogen bepalen en
gelijktijdig gebruik mogen maken van verschillende apps,
doen aan de aanname van een ‘moderne gezagsverhouding’
niet af.35 De conclusie van de kantonrechters luidt dan ook
dat van het algoritme een financiële stimulans en een disciplinerende en instruerende werking uitgaat en de chauffeurs zodoende zijn onderworpen aan de werking van het
algoritme van Uber vanaf het moment dat zij gebruikmaken
van de Uber-app.36
De invulling van het begrip ‘moderne gezagsverhouding’ in
de Uber-uitspraak komt gedeeltelijk overeen met hetgeen
A-G De Bock hierover heeft opgemerkt. Tegelijkertijd wordt,
in afwijking van de opvatting van zowel A-G De Bock als
de Commissie Regulering van Werk, de organisatorische inbedding van het werk (en de economische realiteit) niet in
het gezagscriterium betrokken. Dat de vervoersdiensten de
kernactiviteiten van Uber vormen, wordt uitsluitend bij het
definitie-element arbeid besproken.37 De kantonrechters

31
32
33
34
35
36
37

Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/
Uber), ro. 26.
Zie over de voortdurende verdere verzelfstandiging al in 1997 P.F. van der
Heijden, ‘Een nieuwe rechtsorde van de arbeid’, NJB 1997/40.
Hiermee doel ik op de door de kantonrechters gehanteerde definitie van
het begrip ‘moderne gezagsverhouding’.
Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/
Uber), ro. 27-32.
Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/
Uber), ro. 31 en 33.
Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/
Uber), ro. 33.
Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/
Uber), ro. 20.
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waren kennelijk van oordeel dat de wel door hun besproken
omstandigheden zo duidelijk de kant van gezag op wezen,
dat de organisatorische inbedding niet in hun afweging ten
aanzien van dit definitie-element hoefde te worden meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat de kantonrechters
de organisatorische inbedding niet beschouwen als een omstandigheid die bij de invulling van het gezagscriterium kan
worden betrokken.
Mijn kritiek op de ‘moderne gezagsverhouding’ uit de
Uber-uitspraak heeft niet zozeer betrekking op de uitkomst
van de afweging of al dan niet sprake is van gezag, maar
veeleer in het expliciet noemen van de term ‘moderne gezagsverhouding’ – en later ‘modern werkgeversgezag’. Dit
zou namelijk kunnen leiden tot Babylonische spraakverwarringen, wat de rechtszekerheid doet afnemen. Wat de
kantonrechters scharen onder ‘moderne gezagsverhouding’,
is minder ruim dan de door A-G De Bock en de Commissie
Regulering van Werk gehanteerde definitie. Hierdoor ontstaan verschillende omschrijvingen van het begrip ‘moderne gezagsverhouding’ en wellicht komt daar binnenkort
nog een bij. Zoals ook uit de vorige paragraaf blijkt, buigt
de Hoge Raad zich eerdaags over de Deliveroo-zaak. In deze
zaak betrok het Gerechtshof Amsterdam bij de invulling van
het gezagscriterium de organisatorische inbedding, terwijl
in de rechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad
dit criterium tot op heden niet naar voren is gekomen of is
aangesloten bij dit criterium.38 De instructiebevoegdheid
speelde in deze zaak een betrekkelijk kleine rol van betekenis, omdat de werkzaamheden, het ophalen en bezorgen
van voedsel, van dien aard zijn dat daarvoor weinig aanwijzingen nodig zijn, waardoor de mate waarin aanwijzingen
worden gegeven, op zichzelf bezien niet veel zegt over de
aan- of afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.39 Het
Gerechtshof Amsterdam toetste vervolgens aan het ruime
definitie-element ‘in dienst van’, in die zin dat werd bekeken
of de arbeid van de maaltijdbezorgers ‘gewone bedrijfsarbeid’ (kernactiviteit) is met gezag als eventueel gevolg.40
Deze – voor het civiel recht betrekkelijk nieuwe – toetsingswijze, die overigens meer past bij de pleidooien van A-G De
Bock en de Commissie Regulering van Werk, kan daarom
eerder modern worden genoemd. Met andere woorden: in
het Deliveroo-arrest wordt het gezagscriterium modern(er)
ingevuld, maar niet modern genoemd, terwijl het gezagscriterium in de Uber-uitspraak minder modern wordt toegepast, maar wel zo wordt betiteld.
Het is afwachten of de Hoge Raad het betrekken van
de organisatorische inbedding bij de invulling van het
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Zie voor een uitgebreide analyse concl. A-G R.H. de Bock,
ECLI:NL:PHR:2020:698 voor HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746
(X/Gemeente Amsterdam), onder 9.19-9.20.
Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo/
FNV), ro. 3.9.3. Zie ook S. Said, annotatie bij HvJ EU 22 april 2020, C-692/19,
ECLI:EU:C:2020:288 (Yodel), JAR 2020/145; W. Verheyen & F.J. Unz, ‘Platform mobility and logististics: potential policy tools for gig worker risk
management’, TVR 2021/2.
Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo/
FNV), ro. 3.9.4 e.v.
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K WALIFICEREN OP VOLLE TOEREN: ENKELE OPMERKINGEN IN HET LICHT VAN DE UBER-UITSPR A AK

gezagscriterium in stand houdt. Als dat gebeurt, wordt niet
alleen de gezagsverhouding modern(er) ingevuld, maar
wordt de aard van de werkzaamheden voortaan relevanter
voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Met het oog op de
rechtszekerheid ligt mogelijk het gevaar op de loer dat men
bij de term ‘moderne gezagsverhouding’ teruggrijpt op de invulling uit de Uber-uitspraak en niet op die uit het Deliverooarrest, voor zover de Hoge Raad de toetsingswijze van
het Gerechtshof Amsterdam niet verwerpt. Om te voorkomen dat in de jurisprudentie het gezagscriterium de
ene keer klassiek, dan weer modern naar maatstaven van
de Uber-uitspraak en dan weer modern naar maatstaven
van het Deliveroo-arrest wordt uitgelegd, dient duidelijk te
worden gemaakt welke rol de organisatorische inbedding
speelt met betrekking tot het definitie-element gezag (‘in
dienst van’) ex art. 7:610 lid 1 BW. Het zou voor de rechtszekerheid wenselijk zijn als de Hoge Raad hieromtrent duidelijkheid verschaft. Opvallend in deze kwestie is overigens
dat demissionair minister Koolmees in reactie op het X/
Gemeente Amsterdam-arrest en nog voordat uitspraak was
gedaan in de zaken Deliveroo en Uber, schreef dat het aan
een nieuw kabinet is de modernisering van het gezagscriterium desgewenst ter hand te nemen.41 Hierdoor leek voor de
rechtspraak geen rol weggelegd ten aanzien van deze modernisering. Niets lijkt momenteel minder waar.

4.

een aspect waar ook A-G De Bock op ingaat,43 mag niet uit
het oog worden verloren en dat geldt beide kanten op; het
arbeids(overeenkomsten)recht beoogt immers met name
bescherming te bieden aan de onzelfstandigen, de economisch afhankelijke werkenden.44 Vanuit deze gedachte valt
er dus veel voor te zeggen dat als de platformwerker ten opzichte van het platform (en dus niet (alleen) in algemene zin)
kwalificeert als (‘echte’) ondernemer,45 hij niet moet kwalificeren als werknemer.46

Het businessmodel als grootste uitdaging

De rechtsverhouding tussen een platform en platformwerker kwalificeert niet per definitie als arbeidsovereenkomst.
Dit is – uiteraard zou ik willen zeggen – afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. In deze bijdrage is aan de
hand van de Uber-uitspraak, in combinatie met wat uitstapjes naar het Deliveroo-arrest, een ronde gemaakt langs enkele aspecten van het arbeidsrechtelijke kwalificatieproces.
Wat mij daarbij opviel, is dat in zowel de Uber-uitspraak als
het Deliveroo-arrest veel belang werd gehecht aan het feit
dat het platform de tarieven en overige contractvoorwaarden bepaalde, waarbij de indirecte controle doorslaggevend
bleek bij de kwalificatie van de verhouding tussen het platform en de platformwerker als arbeidsovereenkomst. Deze
elementen staan doorgaans centraal in het businessmodel
van veel crowd mobiliteit- en vervoerplatformen.42 Het gevolg hiervan is dat als de Hoge Raad de verplichting tot het
persoonlijk verrichten van arbeid ex art. 7:659 lid 1 BW niet
beschouwt als (sub)element van art. 7:610 lid 1 BW én de
organisatorische inbedding ziet als omstandigheid die kan
worden betrokken bij de invulling van het gezagscriterium,
het voor platformen (nog) lastig(er) wordt niet als werkgever
te worden gekwalificeerd. Dit wordt versterkt door het feit
dat de vrijheid die Uber en Deliveroo de chauffeurs respectievelijk maaltijdbezorgers geeft, ieder op zijn eigen manier
ingevuld, niet heeft geleid tot een ander oordeel dan de
kwalificatie arbeidsovereenkomst. Economische realiteit,
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Kamerstukken II 2020/21, 31 311, 237, p. 5-6.
Vgl. W. Verheyen, ‘Werknemers en zzp’ers in mobiliteit en logistiek: op
zoek naar pertinente kwalificatieparameters’, TVR 2021/2.
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Concl. A-G R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2020:698 voor HR 6 november 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1746 (X/Gemeente Amsterdam), onder 9.30 en 9.70.
A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, Den Haag: Belifante
1907, p. 2, 4, 6 en 10. Vgl. N.M.Q. van der Neut, annotatie bij Hof Amsterdam
16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 (Deliveroo/FNV), JAR 2021/62.
Zie voor omstandigheden die kunnen wijzen op ondernemerschap E. Verhulp, ‘Een arbeidsovereenkomst? Dat maak je zelf niet uit!’, TRA 2021/55.
Zie daarover uitgebreid E.F. Grosheide & N.M.Q. van der Neut, ‘Over uitleg
en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld’, TAC 2021/3.
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