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Inleiding 9.1

HOOFDSTUK 9  

Risico’s en kansen van grenzeloos 
online (platform)werken

Mijke Houwerzijl & Bas Rombouts

9.1 Inleiding

De voortschrijdende platformisering en digitalisering van werk brengt een toekomst 
dichterbij waarin de wereld daadwerkelijk ons werkterrein kan worden. Zo is het in de 
digitale platformeconomie gemakkelijker dan in de traditionele economie om ‘anywhere’  
te werken. In het bijzonder geldt dat voor zogenoemd ‘online crowdwork’ (hierna: 
‘crowdwork’), bestaande uit digitaal te verrichten internetklussen.1 “Je hoeft alleen maar 
je laptop open te slaan en je kunt werken waar en wanneer je maar wilt, voor opdrachtgevers 
verspreid over de hele wereld. Even snel een enquête invullen of een tekstje vertalen om 
zo wat euro’s binnen te harken.”2 Naast een platformeconomie die zich richt op lokale 
klusjes (‘gigs’), zoals maaltijdbezorging of een taxirit, bestaat er dus ook een ‘onzichtbare’ 
platformeconomie die zich geheel online afspeelt, waar crowdworkers internetklussen 
doen voor opdrachtgevers over de hele wereld. Dergelijk, zowel digitaal aangeboden als 
digitaal uitgevoerd platformwerk is in principe niet gebonden aan het grondgebied van 
een specifiek land, noch aan een specifieke tijdzone. Of het nu gaat om online microtasks3 
of om grotere en meer gespecialiseerde opdrachten voor freelancers, zoals programmeren 
of het vertalen van teksten, technisch gezien kan crowdwork vaak net zo goed worden 
verricht binnen als buiten het land waar de afnemer van de digitale dienst en/of het 
platform (formeel) is gevestigd. In hoeverre vraagt deze ontwikkeling naar een mondiale 
crowdworkarbeidsmarkt ook om een wereldwijd arbeidsvoorwaardenkader?

Bij online werken valt ook te denken aan de opmars van digitaal werken op afstand door 
werknemers in dienst bij traditionele bedrijven. In een door Eurofound in samenwerking 
met de International Labour Organisation (ILO) uitgevoerd onderzoek uit 2017, wordt dit 
aangeduid als ‘telework/ICT-mobile work’ (hierna: ‘telewerken’ of ‘digitaal thuiswerken’). 

1 Alhoewel de term ‘crowdwork’ ook wel eens gebruik wordt als overkoepelende term (en dus 
mede omvattend platformwerk op locatie door bijvoorbeeld Uber-chauffeurs en Deliveroo-maal-
tijdbezorgers), reserveren we de term in dit hoofdstuk puur voor platformwerk dat digitaal (en 
dus via de virtuele ‘cloud’) verricht wordt.

2 Jonathan Janssen, ‘Een onzichtbare economie zonder regels: werken via internet voor opdracht-
gevers van over de hele wereld’, Trouw, 8 maart 2021.

3 “Taakjes die in een paar seconden of paar minuten kunnen worden afgerond en waarmee de 
‘klikwerker’ een paar cent kan verdienen, zoals het invullen van een enquête of het aanklikken 
van gezichten op foto’s”, aldus Janssen, Trouw 8 maart 2021.
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Daarvan wordt de volgende definitie gegeven: ‘the use of ICT – such as smartphones, 
tablets, laptops and desktop computers – for the purposes of work outside the employer’s 
premises’.4 Sinds de wereldwijde restricties om buitenshuis te werken in verband met 
de coronapandemie, is deze vorm van digitaal en plaatsonafhankelijk werken plotseling 
gemeengoed geworden. Volgens velen zal ook na het bedwingen van de pandemie de 
nadruk steeds minder komen te liggen op fysieke aanwezigheid op een specifieke plaats 
binnen het directe gezichtsveld van de werkgever. Digitaal thuiswerken wordt inmiddels 
gezien als een blijvertje en in de politiek en door sociale partners wordt momenteel druk 
nagedacht over de wijze waarop dit geïnstitutionaliseerd kan worden.5 Ligt daarmee ook 
een toekomst van digitaal thuiswerken over de landsgrenzen heen in het verschiet?

Hieronder gaan we in de eerste plaats nader in op het fenomeen crowdwork aan de hand 
van (voornamelijk) ILO-studies (par. 9.2) en leggen we vervolgens deze specifieke vorm 
van online platformarbeid langs de meetlat van fundamentele ILO-Conventies (par. 9.3). 
Daarna verkennen we kort een aantal toekomstscenario’s voor ‘decent crowdwork’ (par. 9.4), 
waarbij we stuiten op de internationaal privaatrechtelijke en socialezekerheidscoördi-
natierechtelijke aspecten van plaatsonafhankelijk digitaal (platform)werken. Werk dat 
niet aan landsgrenzen gebonden is, valt ook juridisch niet in één land te lokaliseren. Een 
soortgelijke juridische complexiteit ontstaat bij digitaal thuiswerken in transnationaal 
verband. Aan de hand van een casus van (deels) thuis telewerkende grensarbeiders in 
dienst van een traditioneel bedrijf binnen de EU, schetsen we het juridische labyrint waarin 
werkgevers dan verstrikt kunnen raken (par. 9.5). Tot slot volgt een korte, samenvattende 
conclusie (par. 9.6).

9.2 Crowdwork in ILO-optiek

Gelet op de wereldwijde reikwijdte van crowdwork is het zeer opportuun om vanuit het 
perspectief van de ILO naar dit nieuwe fenomeen te kijken.6 Mede met het oog op de rele-
vantie van de ILO-Verdragen als (minimum) normatief kader, heeft de ILO al veel onderzoek 
(laten) verricht(en) naar platformwerk, waaronder specifiek naar crowdwork. Zo omvat 
haar zogeheten ‘Future of Work Initiative’7 een wereldwijd (en doorlopend geactualiseerd) 
overzicht van de aandachtspunten aangaande ‘digital labour platforms’ en de wijze waarop 
‘decent work’ (als hoofddoel van de ILO) daarbij bereikt en gewaarborgd kan worden.8

4 Eurofound & ILO 2017, p. 3. Zie voorts Eurofound 2020, waarin de prevalentie en de arbeids-
voorwaardenontwikkeling van telewerken in de EU beschreven wordt. Zie tevens voor continue 
updates sinds de coronacrisis: https://www.eurofound.europa.eu/topic/teleworking.

5 Zie Voorstel van wet tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen 
van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt), Kamerstukken II 2020/21, 
35714; Vegter 2021; Bérastégui 2021; Denktank Coronacrisis, Mobiliteit en de coronacrisis, SER: 
juni 2020.

6 Vgl. Perulli & Treu (eds.) 2021 (in het bijzonder ‘Part I: The Future of Work in the ILO Perspective’). 
7 ILO, Future of Work Initiative: ‘The road to the Declaration’, https://www.ilo.org/global/topics/

future-of-work/WCMS_546802/lang--en/index.htm.
8 Zie: ILO 2021; ILO 2018a; ILO 2019a; ILO 2016a; ILO 2016b; ILO 2016c; ILO 2019b; ILO 2018b.
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9.2.1 Declaration for the Future of Work

In juni 2019 werd door de Internationale Arbeidsconferentie, het wetgevende orgaan 
van de ILO, de ‘ILO Centenary Declaration for the Future of Work’ aangenomen.9 In deze 
Declaratie worden lidstaten opgeroepen middels beleid en andere maatregelen in te spelen 
op de uitdagingen en kansen die platformwerk en de bredere digitale transformatie met 
zich brengt.10 Het is volgens de Centenary Declaration van groot belang dat alle werkenden 
– dus ook crowdworkers en andere platformwerkers – adequate bescherming genieten. 
Deze bescherming moet bezien worden in het licht van de ‘Decent Work Agenda’, een 
constitutioneel beleidskader voor het handelen van de ILO.11

Belangrijke uitgangspunten voor deze bescherming worden in een rapport dat ten grondslag 
ligt aan de Centenary Declaration omschreven als de ‘Universal Labour Guarantee’12 en 
bestaan uit: (1) respect voor de fundamentele rechten van werkenden (het verbod op 
kinderarbeid, het verbod op dwangarbeid, non-discriminatie en gelijke behandeling, vak-
bondsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen),13 (2) een adequaat minimumloon, 
(3) maximumarbeidstijden en (4) veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.14

In dit door de Global Commission on the Future of Work gepubliceerde rapport worden 
toekomstige werkgerelateerde uitdagingen geanalyseerd en voorstellen gedaan, mede ten 
aanzien van crowdwork. Het idee is om de geïdentificeerde risico’s te lijf te gaan middels 
een ‘human-centred approach’ waarbij alle werkenden bescherming genieten.15 Benadrukt 
wordt hierbij dat het universele mandaat van de ILO zich ook uitstrekt tot het bevorderen 
van de bescherming van de rechten van werkenden in het informele arbeidsproces, zelf-
standigen en platformwerkers.16 Hieronder gaan we nader in op een aantal bevindingen 
in de studies van de ILO specifiek ten aanzien van crowdwork.

9 International Labour Conference, ILO Centenary Declaration for the Future of Work, Adopted by 
the Conference at its one hundred and eighth session, Geneva, 21 June 2019.

10 Centenary Declaration for the Future of Work, 2019, Section III.C. paragraaf (v).
11 Zie: ILO, ‘Decent Work’, https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm. De 

Decent Work Agenda kent vier centrale pijlers: bescherming van rechten van werkenden, het 
creëren van duurzaam werk, het bevorderen van sociale bescherming (sociale zekerheid) en het 
bevorderen van de sociale dialoog.

12 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 38-39: “[A]ll workers, regardless of their 
contractual arrangement or employment status, must equally enjoy adequate labour protection 
to ensure humane working conditions for everyone. (…) The Universal Labour Guarantee provides 
a protection floor which can be raised through collective agreements or laws and regulations. It 
offers a starting point from which to build inclusive labour market institutions.”

13 De fundamentele arbeidsnormen van de ILO zijn vervat in een achttal Fundamentele Conventies 
aangaande vier thema’s. Zie ook: ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and 
its Follow-up, Adopted by the International Labour Conference at its Eighty-sixth Session, Geneva, 
18 June 1998.

14 Centenary Declaration for the Future of Work, 2019, Section III.B. paragraaf (i) t/m (iv).
15 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 24.
16 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 14.



188

Hoofdstuk 9 / Risico’s en kansen van grenzeloos online (platform)werken9.2.2

9.2.2 Studies naar crowdwork

Omtrent de feitelijke positie van online crowdworkers publiceerde de ILO in 2018 het 
onderzoeksrapport ‘Digital labour platforms and the future of work: Towards decent 
work in the online world’.17 In deze studie zijn de uitkomsten verwerkt van interviews 
met 3500 werkenden uit 75 verschillende landen die actief zijn op vijf grote ‘microtask 
platforms’.18 Aan microtasks is behoefte, omdat ‘today’s artificial intelligence can’t function 
without humans in the loop’. Of het nu gaat om het digitaal leveren van een relevante 
nieuwsfeed of het uitvoeren van een gecompliceerde pizzabestelling, de algoritmes schieten 
regelmatig tekort bij het klaren van de klus. In dat kader doen duizenden bedrijven een 
beroep op mensen om de gaten te vullen die AI (kunstmatige intelligentie) laat vallen. 
Dit onzichtbare menselijke werk achter de computerschermen wordt wel aangeduid als 
virtueel lopendebandwerk.19

Zo wordt via het Amerikaanse Amazon Mechanical Turk (AMT) en het Duitse Clickwork 
‘digitale stukarbeid’ aangeboden. Het gaat hierbij om kleine simpele administratieve 
opdrachten.20 AMT noemt dit ‘Human Intelligence Tasks’ (HITs), met een duur van soms 
slechts een paar minuten. De vele HITs zijn in feite een opsplitsing van grotere projecten 
of structurele activiteiten. Het uitzetten hiervan als online microtaken, leidt ertoe dat wat 
anders onderdelen van een fulltime baan hadden kunnen zijn, wordt uitgevoerd door vele 
handen van een anonieme en vluchtige menigte. Naar analogie van de term ‘crowdfunding’, 
wordt daarom wel gesproken over ‘crowdwork’.21 Dit is werk dat gedaan kan worden als ‘je 
een uurtje over hebt’, of in de tien minuten dat ‘je in de bus zit’. Voor de microtaken geldt 
veelal ook een microvergoeding: afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en benodigde tijd 
liggen de bedragen per taak meestal tussen de € 0,05 en € 5,00.22 Soms vindt betaling zelfs 
plaats in andere vorm (bijvoorbeeld bitcoins) of worden de taken onderdeel gemaakt van 
een spel waarmee je punten kunt verdienen (gamification). Het Duitse platform Clickworker 
heeft in 2021 naar eigen zeggen ‘more than 2.8 million internet-savvy people from all over 

17 ILO 2018a.
18 Amazon Mechanical Turk (AMT), CrowdFlower, Clickworker, Microworkers and Prolific. Zie: ILO 

2018a, p. 2. De diversiteit van de leverancierslanden van de crowdworkers toont het echt mondiale 
karakter van deze platforms aan.

19 Gray & Suri 2019, p. 3.
20 Zoals informatie zoeken op websites; gegevens invullen; tekst inspreken, telefoonnummers opzoeken 

en invoeren in een database; categoriseren van producten. “Veel van deze taken zijn niet ingewikkeld, 
maar nemen simpelweg teveel tijd in beslag voor de bedrijven om zelf te doen”, aldus informatie 
op de website: http://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.html.

21 Howe 2006, ook aangehaald in Houwerzijl 2017a.
22 Uitbetaling vindt plaats via betaalplatforms als PayPal. “In tijden met grote hoeveelheden werk is het 

goed mogelijk om een paar honderd euro te verdienen in een maand. Daarnaast zijn er regelmatig 
prijzen te winnen door mee te doen met wedstrijden of andere acties. Volgens Clickworker zijn 
de gemiddelde verdiensten $ 9.00 per uur.” Aldus de informatie op http://zakelijk.infonu.nl/
banen/169994-clickworker-wat-is-het.html. Een review van Clickworker (Ben Taylor, 23 april 
2021) corrigeert dit beeld: “When I re-checked the FAQs in September 2020, the company seems 
to have removed this bold prediction and given a more realistic prediction of variable earnings”, 
zie: Clickworker Review 2021: Read This Before You Join. (homeworkingclub.com).
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the world, our so-called Clickworkers’.23 De standaardtarieven die worden geboden voor 
de eenvoudige microtaken zijn voor westerse begrippen veelal laag, maar kunnen voor 
werkenden in ontwikkelingslanden aantrekkelijk zijn. De enige voorwaarden om deel te 
kunnen nemen aan deze online internationale uitwisseling van diensten zijn een goede 
digitale connectie en Engelse taalvaardigheid.24

Begin 2021 publiceerde de ILO een aanvullend rapport over ‘the role of digital labour 
platforms in transforming the world of work’, waarbij ook de (eerste) effecten van de 
COVID-19-crisis op de ontwikkeling van online crowdwork zijn meegewogen. Uit deze 
laatste studie blijkt dat het aantal crowdworkers dat zich aanbiedt voor internetklus-
sen sinds het begin van de pandemie enorm is toegenomen. De meerderheid van deze 
crowdworkers komt uit ‘lagelonenlanden’.25 Het aantal crowdworkplatforms is bovendien 
in de afgelopen tien jaar wereldwijd verdrievoudigd, van 87 bedrijven in 2010 naar 283 in 
2020.26 Het gaat daarbij niet alleen om platforms voor microtasks, maar ook om platforms 
die zich richten op grotere freelance opdrachten. Sommige van deze platforms profileren 
zich als een ‘global workspace’, een echte arbeidsmarkt zonder grenzen, waarbij sprake 
is van directe concurrentie op wereldschaal tussen werkenden om de aangeboden online 
werkzaamheden. Wie op een website als Upwork een ‘call’ plaatst voor het maken van 
een website, kan kiezen uit offertes die qua prijs uiteenlopen van 1500 USD tot 200 USD, 
al naar gelang het bod uit Amerika of de Filippijnen komt.27

9.2.3 Kenmerken en motieven van crowdworkers

Online platformwerk heeft onmiskenbaar een drempelverlagend effect voor het verschaffen 
van werk aan groepen die in de traditionele ‘offline’ arbeidsmarkt doorgaans meer moeite 
hebben met het vinden van werk.28 Dit kan in het bijzonder kansen bieden voor laagopgeleide 
werklozen die veelal zijn aangewezen op de informele sector in ontwikkelingslanden. 
Digitale platformarbeid zou voor hen duurzame werkgelegenheid bevorderen.29 Sympathiek 

23 https://www.clickworker.com/clickworker-crowd (laatst geraadpleegd op 30 mei 2021). Ter 
vergelijking: in 2016 waren er zo’n 700.000 deelnemers in 155 landen (zie Houwerzijl 2017b) 
en in 2018 meer dan 1 miljoen (http://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.
html).

24 Zie http://zakelijk.infonu.nl/banen/169994-clickworker-wat-is-het.html: “De belangrijkste testen 
die je maakt zijn er simpelweg om je Engelse taalvaardigheden vast te stellen.”

25 Bangladesh, Egypte, de Filipijnen, Pakistan, Indonesië en Vietnam en de Europese landen Po-
len, Wit-Rusland, Roemenië, Servië, Armenië en Oekraïne worden genoemd als landen met 
veel crowdworkers. Laatstgenoemd land staat zelfs vierde op de ranglijst van leveranciers van 
crowdworkers, aldus een deelstudie voor de ILO van Aleksynska et al. 2018. De VS en China zijn 
zowel grote leveranciers als afnemers (ongeveer 70% van de wereldwijde inkomsten die via 
deze platforms worden gegenereerd, is geconcentreerd in deze landen, aldus ILO 2021, p. 242). 
Nederland en Duitsland staan in de top 20 van afnemers van crowdwork, zie Horton e.a. 2017.

26 ILO 2021, p. 245. In deze studie, gebaseerd op surveys en interviews met ongeveer 12.000 werkers 
en vertegenwoordigers van 85 bedrijven wereldwijd in verschillende sectoren, ging het om 
zowel online web-based platforms (crowdwork) en location-based platforms (‘gigwork’ zoals 
maaltijdbezorging e.d.).

27 Felstiner 2011, p. 150.
28 ILO 2021, p. 18, 243.
29 Schriner en Oerther zien crowdwork zelfs als de ‘silver bullet’ om structurele armoede tegen te 

gaan. Zie: Schriner & Oerther 2014, p. 225.
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zijn ook initiatieven om vluchtelingen te helpen aan crowdwork. Zo gebruikt het Britse 
bedrijf Chatterbox zijn platform om telewerkers in Syrische vluchtelingenkampen te 
verbinden met gebruikers in vele andere landen die betalen om Arabisch te leren. En in 
het verleden hebben buitenlandse bedrijven crowdworkplatforms gebruikt om Keniaanse 
burgers die in vluchtelingenkampen wonen, in te schakelen voor uiteenlopende taken als 
computerprogrammering en klantenondersteuning.30 Tegelijkertijd blijkt uit het ILO-rap-
port van 2018 dat een grote meerderheid van de crowdworkers die online microtaken 
verrichten, niet laagopgeleid en tevens vaak niet werkloos zijn. De crowdworkers komen 
grotendeels uit stedelijke gebieden en zijn veelal goed geschoold; slechts 18% heeft alleen 
een basisschooldiploma of minder, terwijl 37% een bachelordiploma en 20% zelfs een hoger 
diploma heeft behaald, voornamelijk in exacte wetenschappen.31 De crowdworkers zijn 
verder van alle leeftijden en de gemiddelde leeftijd is 33,2 jaar. Slechts één op de drie 
personen is vrouwelijk en in lagelonenlanden is dit zelfs één op de vijf.32

Als de twee belangrijkste redenen om voor crowdwork te kiezen, worden genoemd het 
aanvullen van loon uit ander betaald werk en de voorkeur om (vanuit) (t)huis te werken 
en de daarbij geboden vrijheid om zelf te kunnen bepalen wanneer er gewerkt wordt.33 
Daarnaast geeft 13% van de vrouwelijke deelnemers aan het onderzoek aan dat zij alleen 
vanuit huis kunnen werken in verband met zorgtaken, tegenover slechts 5% van de mannen. 
Veel van de vrouwelijke deelnemers zeggen met name in de avonduren of ’s nachts te werken. 
Verder geeft 10% van de deelnemers aan wegens medische oorzaken geen ander werk te 
kunnen doen. Meer dan de helft van de onderzochte personen door wie het hoofdinkomen 
via crowdwork wordt verdiend – en dit is ongeveer een derde van alle personen – werkte 
vroeger als werknemer.34 De werkzaamheden bestaan uit afgebakende taken zoals het 
invullen van vragenlijsten, (online) meedoen met experimenten, data verzamelen, het 
raadplegen, duiden of verwijderen van ongewenste ‘content’ op webpagina’s,35 data 
verzamelen en tekst verwerken. De meeste van deze microtaken zijn erg eenvoudig en 
bestaan uit repetitieve handelingen. Ze corresponderen niet met het opleidingsniveau 
van de werkenden. De ILO wijst dan ook op de mogelijke relatie van een toename van 
crowdwork, in het bijzonder ‘microtask work’, en een toename van overgekwalificeerde 
werkenden. Dit zou haaks staan op onderwijs- en ontwikkelingsbeleid in lagelonenlanden, 
dat gericht is op het bevorderen van het aandeel technisch hoog gekwalificeerde werkenden 
in de beroepsbevolking.36

30 Zie: Cherry 2019, p. 3, onder verwijzing naar Charles 2017 en naar Stephanie Hegarty, ‘How Silicon 
Valley Outsources Work to African Refugees’, BBC NEWS (June 18, 2011), https://www.bbc.com/
news/world-africa-13784487, en de website van Samasource: https://www.samasource.com/
our-impact.

31 ILO 2018a, p. xvi, 88.
32 ILO 2018a, p. xvi.
33 ILO 2018a, p. 44, xviii.
34 ILO 2018a, p. 37-40 en xvi.
35 Zoals ongewenste uitingen op Facebook, Twitter en andere sociale media. Zie Gray & Suri 2019, 

p. 4-5; Prassl 2018, p. 80.
36 ILO 2018a, p. 88-89.
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9.2.4 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden bij crowdwork

Uit de ILO-studies rijst qua uitdagingen bij crowdwork ten aanzien van de arbeidsvoor-
waarden en -omstandigheden, collectief organiseren en onderhandelen, sociale zekerheid 
en werkzekerheid, hetzelfde algemene beeld op als bij offline uitgevoerd platformwerk,37 
al lijkt de ‘onzichtbaarheid’ van crowdwork de problematiek nog iets te verscherpen. Net 
als platforms die zich richten op kluswerk op locatie, kiezen ook crowdworkplatforms er 
standaard voor om de werkers als zelfstandige te bestempelen. De – eenzijdig in een ‘terms 
of service’ verwoorde – arbeidsvoorwaarden moeten geaccepteerd worden voordat de 
werkzaamheden van start gaan.38 Aangezien de aansturing en supervisie van crowdwor-
kers vrijwel volledig via algoritmes verloopt, bestaat er een grotere kans op oneerlijke 
behandeling van de werker, bijvoorbeeld door het automatisch afwijzen van taken die 
net iets anders zijn uitgevoerd dan het algoritme vereist.39 Zo is bij bijna negen op de tien 
crowdworkers er wel eens werk afgekeurd of betaling achterwege gebleven; slechts 12% 
van de respondenten vond dit gerechtvaardigd. Het ontbreken van een mechanisme om 
de crowdworker te informeren over wat er mis was met een afgekeurde taak is een van 
de grootste problemen die zij ervaren.40 Veel van de ondervraagde crowdworkers zijn dan 
ook ontevreden over het ontbreken van een mogelijkheid om afwijzingen aan te vechten.41 
De platforms hebben daarbij vaak slechts een eenzijdig evaluatiesysteem (‘ratings’); er zijn 
geen mechanismen voor de crowdworkers om de cliënt of opdrachtgever te evalueren, laat 
staan het (intermediaire) platform zelf.42 Ondoorzichtige regels en procedures voor het 
verkrijgen van bepaalde kwalificaties en het voorkomen van afwijzingen, schorsingen en 
blokkades43 leiden daarnaast tot veel frustraties en stress bij de crowdworkers.44 Het gebrek 
aan transparantie is demotiverend, terwijl de afwijzing van uitgevoerde werkzaamheden 
inkomensderving tot gevolg heeft.45 Alhoewel er wel online fora en groepen zijn opgericht 
voor vragen, advies of ‘empowerment’, is de meerderheid van de crowdworkers hier niet 
van op de hoogte.46 Daarnaast zijn er zorgen en onzekerheden bij crowdworkers over de 
vaardigheden die ze opdoen bij het verrichten van online microtaken. Vaak wordt het werk 
niet als ‘echt werk’ gezien, zijn er twijfels over het opnemen van online platformwerker-
varing op een curriculum vitae en biedt crowdwork ook weinig doorgroeimogelijkheden.47

Hoe verhouden genoemde zorgen zich tot de fundamentele internationale arbeidsnormen? 
In de volgende paragraaf brengen we de aan crowdwork gerelateerde risico’s in kaart vanuit 
het perspectief van de belangrijkste internationaal erkende arbeidsrechten. Hierbij komen 

37 ILO 2021, p. 18.
38 ILO 2018a, p. xvi.
39 ILO 2018a, p. 73; ILO 2021, p. 244-245. Zie verder voor deze kenmerken van ‘algorithmic ma-

nagement’: Möhlmann & Zalmanson 2017, p. 4-5.
40 ILO 2018a, p. 79; 75.
41 ILO 2018a, p. 76-78.
42 ILO 2018a, p. 103.
43 Soms moet een minimum aan taken binnen een bepaalde tijd worden volbracht, maar vaak is 

onduidelijk hoeveel taken dit zijn.
44 ILO 2018a, p. 77.
45 ILO 2018a, p. 75.
46 ILO 2018a, p. 80.
47 ILO 2018a, p. 92.
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tevens een aantal door de ILO gesuggereerde oplossingsrichtingen of ‘best practices’ aan 
bod en soms ook initiatieven in Nederland.

9.3 Crowdwork langs de meetlat van ILO-minimumnormen

De fundamentele arbeidsnormen van de ILO zijn verankerd in een achttal Fundamentele 
Conventies, die vier thema’s betreffen: (1) vrijheid van vakvereniging en respect voor het 
recht op collectief onderhandelen, (2) gelijke behandeling en non-discriminatie in de 
context van werk, (3) minimumleeftijden en het effectief afschaffen van kinderarbeid en 
(4) de uitbanning van dwangarbeid. Krachtens de ‘Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work’ die de ILO in 1998 aannam, zijn ILO lidstaten verplicht om – zelfs 
als zij de Conventies niet hebben geratificeerd – de beginselen uit deze Conventies te 
respecteren.48 Voor crowdworkers kunnen er met betrekking tot het realiseren van deze 
rechten specifieke problemen ontstaan. Ook met betrekking tot de overige rechten uit de 
Universal Labour Guarantee – veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke 
arbeidstijden en een adequate beloning – zijn er aandachtspunten. Hieronder behandelen 
we steeds kort de materiële inhoud en reikwijdte van fundamentele arbeidsnormen en 
relateren deze vervolgens aan specifieke risico’s voor online crowdworkers.

9.3.1 Vakbondsvrijheid en collectief onderhandelen

Rechten op vrijheid van (vak)vereniging en collectief onderhandelen worden beschouwd als 
de hoekstenen van ‘industrial democracy’ en waarborgen zeggenschap van werknemers- en 
werkgeversorganisaties bij het tot stand brengen van arbeidsvoorwaarden. In tegenstelling 
tot de overige fundamentele arbeidsnormen zijn deze rechten grotendeels procedureel 
van aard en kunnen zij de toegangspoort vormen voor het tot stand brengen van een 
groot aantal andere rechten, plichten en voorwaarden die de arbeidsrelatie beheersen. 
Het internationale normatieve kader is neergelegd in de twee meest bekende Conventies 
van de ILO: het Verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen 
en de bescherming van het vakverenigingsrecht (Conventie 87 uit 1948) en het Verdrag 
betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief 
onderhandelen (Conventie 98 uit 1949).49 Conventie 87 beoogt de onafhankelijkheid van 
werkgevers- en werknemersorganisaties te waarborgen en bescherming te bieden tegen 
inmenging in deze organisaties door de overheid of overheidsinstanties.50 Conventie 98 is 
meer gericht op de relatie tussen het management van de onderneming en de werknemers-
verenigingen en verbiedt discriminatoire handelingen en inmenging in elkaars activiteiten 
en functioneren.51 Het gaat in beginsel om bescherming van de onafhankelijkheid van 
vakbonden en werkgeversorganisaties, wat wordt beschouwd als een kernvoorwaarde 
voor een effectief en democratisch system van collectieve arbeidsvoorwaardevorming.

48 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998, paragraaf 2. Nederland heeft 
alle Fundamentele Conventies geratificeerd (en ook het merendeel van de andere ILO-Conventies).

49 C087 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 
87). C098 – Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

50 C087, zie vooral art. 2, 3 en 4.
51 C098 – Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), art. 1 en 2.
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Alhoewel er soms initiatieven worden genomen om crowdworkers te organiseren, zoals 
bijvoorbeeld door de Duitse vakbond IG Metall,52 zijn er significante obstakels voor deze 
onzichtbare werkers om op een effectieve manier hun rechten op vereniging en collectief 
onderhandelen uit te oefenen. Een probleem is dat crowdworkers vaak over de hele wereld 
verspreid zijn en hun collega’s over het algemeen helemaal niet kennen.53 Gezien de stevige 
concurrentie en het feit dat reputatie en ratings een belangrijke rol spelen bij het behouden 
en verkrijgen van (meer) werk, kan het zo zijn dat crowdworkers zich niet willen of durven 
organiseren.54 Het is volgens de aan het begin van paragraaf 9.2 geïntroduceerde Global 
Commission dan ook cruciaal om collectieve vertegenwoordiging van crowdworkers te 
bevorderen. Een aanbeveling van deze commissie aan vakbonden en ondernemers- en/
of werkgeversorganisaties is om innovatieve manieren te gebruiken om de als zelfstan-
digen aangemerkte werkenden in de platformeconomie te bereiken en te betrekken bij 
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.55 Mededingingsrecht staat immers het collectief 
onderhandelen van zelfstandigen in hoge mate in de weg.56 Gelet op deze barrière voor een 
volwaardige uitoefening van het recht op collectief onderhandelen, worden initiatieven 
genomen zoals online fora en ‘worker-owned platform cooperatives’.57 Om een effectieve 
organisatie mogelijk te maken, zullen crowdworkers volgens de ILO een viertal hordes 
moeten nemen. Zij zullen het gemeenschappelijk belang moeten behartigen in plaats 
van slechts met elkaar te concurreren, één of meerdere (virtuele) ontmoetingsplaatsen 
moeten creëren, de wederpartij in het onderhandelingsproces moeten identificeren en 
daarna benaderen om daar hun collectieve claims in te dienen.58

9.3.2 Verbod op discriminatie inzake (toegang tot) werk, beloning en overige 
arbeidsvoorwaarden

Discriminatie in de context van (toegang tot) werk is een wereldwijd en structureel fenomeen 
en vaak moeilijk te bewijzen. In het kader van de ILO zijn er verschillende instrumenten 

52 Deze vakbond was nauw betrokken bij de oprichting van http://faircrowd.work/, samen met 
Oostenrijkse en Zweedse vakbonden. Zie ILO 2021, p. 216. De website vergelijkt en beoordeelt de 
arbeidsomstandigheden van verschillende platforms, zoals de verschillende courtagepercentages. 
Ook hebben (Duitse en Oostenrijkse) crowdworkers toegang tot elementaire juridische informatie 
en advies. Interessant is ook het initiatief van onderzoekers om een code of good practices & 
principles voor crowdworkplatforms te operationaliseren. Zie: ‘Fairwork, Cloudwork Principles’ 
(ILO 2021, p. 247).

53 ILO 2021, p. 215: uit landenrapportages en ‘global surveys’ blijkt dat slechts 5% van de microtask 
crowdworkers en 1% van de freelance crowdworkers zich collectief georganiseerd heeft.

54 De Stefano & Aloisi 2019, p. 364.
55 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 12.
56 ILO 2021, p. 212. Zie tevens hoofdstuk 7 voor de Europese en Nederlandse problematiek op dit 

vlak.
57 Irani en Silberman ontwikkelden als studenten voor werkers op het platform Amazon’s MTurk 

speciale feedbacksoftware om elkaar op de hoogte te stellen van oneerlijke en beledigende 
klanten. TurkOpticon, zoals de plug-in wordt genoemd, stelt hen in staat oneerlijke praktijken 
en beledigingen te melden en de snelheid van betaling te ‘raten’. Zie ILO 2021, p. 248, Prassl 
2018, p. 150 en Cherry 2019, p. 60-61 (waar zij ook verwijst naar interessante initiatieven voor 
‘platform co-ops’).

58 ILO 2019b, p. 31-32. Zie het mede door IG Metall geïnitieerde ombudsman-project: https://
ombudsstelle.crowdwork-igmetall.de/en.html. Hier zijn tot en met 2019 zo’n 44 zaken tussen 
crowdworkers en platforms via Online Dispute Resolution (ODR) behandeld (ILO 2021, p. 247).
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die bepalingen over gelijke behandeling bevatten. Er zijn twee Fundamentele Conventies 
inzake gelijke behandeling: de algemene Conventie 111 betreffende discriminatie in arbeid 
en beroep en de specifieke Conventie 100 betreffende gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde.59 Onder Conventie 111 zijn 
directe en indirecte discriminatie,60 verband houdende met een zevental gronden – ras, 
huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationale afstamming of sociale afkomst –, 
verboden.61 Conventie 100 behelst één belangrijk beginsel: gelijke beloning voor werk van 
gelijke waarde voor mannelijke en vrouwelijke werknemer. Beoogd wordt de zogeheten 
loonkloof of ‘gender wage gap’ aan te pakken.62

Discriminatie kan bij vormen van crowdwork een groot probleem vormen, bijvoorbeeld 
wanneer ongelijke behandeling is ‘voorgeprogrammeerd’ in de data die algoritmes toepassen 
bij de selectie van crowdworkers.63 Ook heeft een aantal platforms de optie voor cliënten 
om te kiezen door wie het werk gedaan wordt, bijvoorbeeld alleen door personen uit een 
bepaalde regio. Zo kan het voorkomen dat bepaalde goedbetaalde ‘gigs’ niet beschikbaar 
worden gesteld voor crowdworkers in lagelonenlanden en dat discriminatie op grond van 
nationaliteit of geslacht voorkomt.64 Er zijn bovendien grote verschillen qua verdiensten 
per regio.65 Verder kunnen (expliciet of impliciet) bevooroordeelde reviews van gebruikers 
leiden tot ongelijke behandeling, aangezien deze reviews of ratings vaak van groot belang 
zijn voor kansen die crowdworkers krijgen binnen het platform.66 Tevens zien we de loon-
kloof tussen mannen en vrouwen terug bij het online crowdwork; er worden significante 
verschillen geconstateerd tussen wat mannen en vrouwen verdienen.67 Onderzoek wijst 
erop dat een belangrijke factor voor dit verschil de extra zorgtaken zijn waarvoor vrouwen 
verantwoordelijk zijn.68 Overigens kan crowdwork ook juist kansen bieden om objectief 
en onbevooroordeeld werknemers te selecteren en evalueren.69

9.3.3 Verbod op kinderarbeid en dwangarbeid

Uitbanning van kinderarbeid en dwangarbeid zijn centrale thema’s binnen internationaal 
arbeidsrecht. Er is sprake van kinderarbeid wanneer het werk dat de minderjarigen ver-
richten hun mentale, fysieke, morele of sociale ontwikkeling in gevaar brengt en wanneer 

59 C111 – Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). C100 – Equal 
Remuneration Convention, 1951 (No. 100). Andere belangwekkende instrument aangaande gelijke 
behandeling zijn: C156 – Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) en 
de Conventie tegen geweld en intimidatie op de werkvloer, C190 – Violence and Harassment 
Convention, 2019 (No. 190). Onder deze laatste Conventie vallen ook gevallen van online intimidatie.

60 C111 definieert deze verboden discriminatie als onderscheid dat gelijke kansen of behandeling 
met betrekking tot werk tenietdoet of in gevaar brengt. C111, art. 1.

61 C111, art. 1, par. 1a.
62 C100, art. 2(1).
63 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 44. Zie hierover ook hoofdstuk 8 van dit boek.
64 ILO 2021, p. 244-245.
65 ILO 2018a, p. 63-64, 52; ILO 2021, p. 244.
66 ILO 2016a, p. 11.
67 ILO 2018a, p. 52.
68 Adams-Prassl & Berg 2017, p. 1.
69 De Stefano & Aloisi 2019, p. 366.
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zij hierdoor niet (voldoende) scholing kunnen genieten.70 Conventie 138 betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces beoogt geleidelijk de minimumleeftijd 
voor toelating tot de arbeid te verhogen en bevat flexibele leeftijdsgrenzen inzake drie 
categorieën (minimumleeftijd, gevaarlijk werk en licht werk) met verschillende uitzon-
deringen.71 Conventie 182 behandelt slechts de allerergste vormen van kinderarbeid en 
bevat een verbod op kinderarbeid in relatie tot slavernij, prostitutie, criminele activiteiten 
en gevaarlijk werk.72 Dit ‘worst forms of child labour’-verdrag gaat dus over situaties die 
zo ernstig zijn dat deze met de grootste spoed moeten worden aangepakt en kent slechts 
één minimumleeftijd: 18 jaar.

Dwangarbeid is verwant aan het verbod op slavernij, dat onder internationaal recht als 
ius cogens73-norm wordt aangemerkt. Conventie 29 behelst een algemeen verbod op 
dwangarbeid, dat wordt gedefinieerd als ‘arbeid of diensten die onvrijwillig en onder 
bedreiging met enige sanctie worden verricht’.74 Conventie 105 bevat een aantal specifieke 
verboden situaties waarin dwangarbeid verboden is, zoals in relatie tot politieke voorkeur, 
economische ontwikkeling of disciplinaire maatregelen.75

Omdat crowdwork door iedereen met een internetverbinding overal ter wereld en op elk 
tijdstip verricht kan worden, levert het moeilijk beheersbare risico’s op met betrekking 
tot kinder- en dwangarbeid. De Stefano gaf in een rapport voor de ILO het voorbeeld van 
de ‘gold-farming factories’, waar personen in online games bepaalde voorwerpen moeten 
verzamelen die daarna weer verkocht kunnen worden.76 Er zijn gevallen bekend waarin 
dit werk tot wel twaalf uur per dag per persoon gedaan wordt (online ‘sweatshops’) en 
gevallen waarbij gevangenen in Chinese werkkampen verplicht werden tot ‘gold-farming’.77 
Bovendien kunnen kinderen die toegang hebben tot het internet verleid worden tot het 
verrichten van dit soort werkzaamheden en daarbij mogelijk blootgesteld worden aan 
schadelijke inhoud.78 Aangezien de meeste websites voor crowdwork puur en alleen lijken 
te vertrouwen op zelfrapportage van leeftijd, kunnen zij niet met zekerheid garanderen dat 
ze vrij van kinderarbeid zijn.79 Het is dus nodig dat afnemers van producten en diensten 
waarbij van crowdwork gebruik is gemaakt, extra alert zijn op signalen van deze nieuwe, 
digitale vormen van kinder(dwang)arbeid. Overheden dienen daarnaast hun wettelijke 

70 Zie: ILO, ‘International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), What is Child 
Labour?’, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm.

71 Zie C138, art. 2(3), 3(1) en 7(1).
72 C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), art. 3, par. a-d.
73 Een absoluut verbod dat te allen tijde en voor iedereen geldt.
74 C29 – Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), art. 2(1). Zie ook art. 2(2) voor mogelijke uitzon-

deringen.
75 C105 – Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), art. 1.
76 ILO 2016a, p. 10.
77 De Stefano & Aloisi 2019, p. 365.
78 ILO 2016a, p. 10. 
79 Cherry 2019, p. 8. Zie Clickworker Review 2021 (homeworkingclub.com): “How Old do you Have to 

Be to Work for Clickworker? You must be 18 or older to work for Clickworker. When you register, 
the only dates of birth available are for those over 18. If you’re a little younger and looking for 
some work you can do online, check out our online jobs for teens article Online Jobs for Teens: 
Essential Advice and Ideas – HomeWorkingClub.com.” (Michelle Lovrine Honeyager, Update 14 
jan 2021).
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verbod op dwangarbeid en kinderarbeid ruim genoeg te formuleren, zodat crowdwork in 
ieder geval onder het verbod kan vallen en geconstateerd misbruik beter aangepakt kan 
worden, aldus de ILO in zijn rapport uit 2021. Hierbij wordt als ‘best practice’ gewezen 
op de gemoderniseerde Argentijnse wetgeving inzake het verbod op kinderarbeid en de 
bescherming van adolescenten.80 Ook in Nederland heeft het Ministerie van SZW nader 
onderzoek uitgezet naar de noodzaak om de regelgeving rond (uitzonderingen op) het 
verbod op kinderarbeid aan te passen,81 aangezien het op basis van de huidige regels 
meestal niet mogelijk is opdrachtgevers van werkende kinderen verantwoordelijk te 
houden. Het zou goed zijn als in dit onderzoek ook (het voorkomen van) kinderarbeid op 
crowdworkplatforms wordt betrokken.

9.3.4 Adequate beloning

Het beginsel dat werk beloond dient te worden met een ‘adequate living wage’ werd reeds 
in het Vredesverdrag van Versailles van 1919 (en de daarin opgenomen ILO Constitutie) 
erkend. De risico’s van onderbetaling zijn ruim honderd jaar later nog altijd wijdverbreid; 
voorafgaand aan de COVID-19-pandemie waren er naar schatting wereldwijd ongeveer 
300 miljoen ‘werkende armen’, dat zijn – op grond van de definitie die de ILO hanteert – 
degenen die moeten rondkomen van minder dan $ 1,90 per dag.82 Sinds de pandemie is dit 
aantal verder gestegen. Alhoewel het vaststellen van de hoogte van het minimumloon een 
nationale aangelegenheid blijft, is de ILO erg actief om ook internationaal met criteria en 
minimumstandaarden het garanderen van een adequate beloning te bevorderen.83 Middels 
een ‘leefbaar’ loon kunnen werknemers voor zichzelf en hun familieleden zorgen, hetgeen 
tevens armoedegerelateerde kinderarbeid en dwangarbeid tegengaat.84

Uit een studie van de ILO in 2016 bleek dat voor ongeveer 40% van de crowdworkers dit werk 
hun voornaamste inkomensbron was en dat velen de overstap naar crowdwork maakten 
na een periode van werkloosheid of inactiviteit op de arbeidsmarkt. Deze werkers bleken 
doorgaans problemen te hebben met het bekostigen van het levensonderhoud, hadden 

80 ILO 2021, p. 219, waarbij als Argentijnse werkingssfeerbepaling wordt aangehaald: “Deze wet is 
van toepassing op arbeid van personen onder de achttien (18) jaar in al zijn vormen. (...) Arbeid 
van personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar is verboden in al zijn vormen, ongeacht of 
er al dan niet een contractuele arbeidsverhouding bestaat en ongeacht of het werk al dan niet 
wordt beloond. De arbeidsinspectie moet haar bevoegdheden gebruiken om de naleving van dit 
verbod te bewerkstelligen.”

81 Niet naar aanleiding van crowdwork, maar wegens de activiteiten van jonge influencers op sociale 
media. Zie Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 360, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
kst-26485-360.html, met bijlage verkennend onderzoek jonge influencers (Inspectie SZW). Zie 
voorts: Van Drongelen & Korver 2019, Van der Hof 2019, Van der Hof e.a. 2020, https://www.
childrightsfocus.org/nl/dat-fijne-vloggen-is-voor-sommige-kinderen-werk/.

82 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 20.
83 De ILO heeft een aantal instrumenten gerelateerd aan het beschermen van een adequaat loon, 

bijvoorbeeld: C095 – Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95), C131 – Minimum Wage 
Fixing Convention, 1970 (No. 131) en C173 – Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) 
Convention, 1992 (No. 173). Zie: ILO, ‘International Labour Standards on Wages’, https://www.
ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/
index.htm.

84 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 39.
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nauwelijks spaargeld, noch aanspraken op sociale zekerheid.85 Door crowdworkers te 
classificeren als zelfstandigen, pogen veel platforms te ontkomen aan werkgeversverant-
woordelijkheden zoals de plicht om een minimumloon te betalen.86 Het rapport van de 
ILO uit 2018 toont aan dat de onderzochte crowdworkers in 2017 gemiddeld $ 4,43 per 
uur verdienden als alleen gekeken wordt naar de tijd dat er daadwerkelijk gewerkt wordt. 
Crowdworkers zijn echter ook veel tijd kwijt aan het zoeken naar taken, het verkrijgen 
van kwalificaties, communicatie met cliënten en het maken van reviews, waardoor hun 
gemiddelde verdiensten zakten naar $ 3,31 per uur.87 Het onderzoek liet tevens zien dat 
een groot deel van de crowdworkers minder dan het lokale minimumloon verdient.88 
Verder worden situaties aangetroffen die duiden op ‘gedwongen winkelnering’ zoals bij 
AMT, waarbij het mogelijk is of was om te betalen in de vorm van cadeaubonnen die alleen 
op de Amazon-website zelf inwisselbaar zijn.89 Het is dus zaak dat overheden alert zijn 
op deze eeuwenoude praktijken en zo nodig het verbod90 aanpassen aan nieuwe digitale 
verschijningsvormen.

9.3.5 Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke arbeidstijden

Het beschermen van werknemers tegen onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden, 
waaronder ook fatsoenlijke arbeidstijden, behoort tot een van de kerngebieden van de ILO. 
Een van de inmiddels aangenomen aanbevelingen van de Global Commission was dan ook 
om ‘Occupational Safety and Health’ (of ‘OSH’) de status van ‘fundamental principle and 
right’ toe te kennen.91 Er zijn zeer veel verschillende instrumenten binnen het kader van 
de ILO die zich richten op veiligheid en gezondheid in specifieke sectoren (bijvoorbeeld 
de bouw- of agrarische sector) of specifieke risico’s (zoals asbest of chemicaliën). Ook 
zijn er instrumenten van algemene strekking, waarvan de Conventie over Veilige en 
Gezonde Arbeidsomstandigheden en het Kaderverdrag voor Veiligheid en Gezondheid 
de belangrijkste zijn.92 Regulering van werktijden (waaronder bijvoorbeeld ook pauzes, 
vakanties, weekendrust, parttime werk en nachtwerk vallen) valt ook onder verschillende 
ILO-instrumenten.93 Er zijn tot op heden echter geen ILO-instrumenten die zich specifiek 
richten op de bescherming van de crowdworker.

85 ILO 2016b, p. 25.
86 ILO 2018a, p. 49.
87 ILO 2018a, p. 49. Zie tevens Prassl 2018, p. 140.
88 ILO 2018a, p. 50.
89 Dergelijke praktijken zijn door de eeuwen heen erkend als extreem misbruik en in vrijwel alle 

lidstaten van de ILO illegaal verklaard. Zie Prassl 2018, p. 138.
90 Zie voor Nederland art. 7:631 BW dat als normadressaat alleen de werkgever noemt en niet de 

opdrachtgever.
91 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 12, 39.
92 C155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), C187 – Promotional Frame-

work for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). Mogelijk worden deze 
instrumenten in de toekomst tot de status van Fundamentele Conventie verheven.

93 Zie bijvoorbeeld: C001 – Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1), C132 – Holidays 
with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132), C047 – Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 
47). Zie verder: ILO, International Labour Standards on Working time, https://www.ilo.org/global/
standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.
htm.
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Een aantal van de risico’s bij online crowdwork is vergelijkbaar met de risico’s die kunnen 
optreden bij telewerken. Het in paragraaf 9.1 aangehaalde onderzoek van de ILO en Eurofound 
uit 2017 laat zien dat er bij digitaal thuiswerken extra rekening moet worden gehouden 
met zaken als ergonomie, stress, slaapproblemen, de werk-privébalans en vereenzaming.94 
Naar aanleiding van het massaal digitaal thuiswerken door de lockdowns wegens de 
COVID-19-pandemie, hebben arbo-autoriteiten op de werkplek duidelijkere normen voor 
dergelijk werk ontwikkeld. De ILO geeft in dit verband als voorbeeld een website van de 
Australische staat Queensland met uitgebreide richtsnoeren voor thuiswerk qua locatie, 
werktijden, uitrusting, communicatiemethoden, werkprestaties en -verwachtingen, welke 
gemakkelijk zijn aan te passen voor crowdworkers.95 In Nederland heeft de Inspectie SZW 
in 2019 geconstateerd dat de wijze waarop de arbeidsrelatie bij platformarbeid is ingericht, 
bepaalde risico’s voor werkers met zich brengt. Een hogere frequentie van avond- of nacht-
werk vormt mogelijk een gevaar voor gezond en veilig werken en door de lastig te duiden 
status van de arbeidsrelatie kan het moeilijk zijn voor de Inspectie om vast te stellen of er 
sprake is van een eerlijke beloning of geoorloofde arbeidstijden.96 Alhoewel crowdworkers 
over het algemeen juist waarderen dat ze kunnen werken waar en wanneer ze willen, 
laat onderzoek van de ILO zien dat er vaak (te) veel uren gemaakt worden,97 onder meer 
via gamificationtechnieken en dat er (te) vaak op atypische momenten gewerkt wordt.98 
Online crowdwork stelt vrouwen met zorgtaken weliswaar in staat om een inkomen te 
genereren, maar zorgt ook voor een extra belasting. Een ander aandachtspunt is dat veel 
platforms worden gebruikt voor ‘content moderation’, waarbij de crowdworkers schadelijke 
of aanstootgevende inhoud moeten beoordelen en verwijderen van bepaalde webpagina’s.99 
Daarbij valt te denken aan enge foto’s op Facebook, beelden van extreme pornografie, brute 
straatgevechten, dierenmartelingen, zelfmoordaanslagen, onthoofdingen en afschuwelijke 
verkeersongelukken. Dit soort werk kan leiden tot psychologische schade.100

9.4 Toekomstscenario’s voor ‘decent crowdwork’

De in paragraaf 9.2 genoemde Universal Labour Guarantee is volgens de Global Commission 
bij uitstek bedoeld om in internationaal verband de inclusiviteit van arbeidsrechtelijke 
basisbescherming te bevorderen.101 In de paragraaf hierboven hebben we de normen uit 

94 Eurofound & ILO 2017. Zie ook: Messenger 2018; Popma 2013.
95 ILO 2021, p. 220, met verwijzing naar https://www.worksafe.qld.gov.au/laws-and-compliance/

workplace-health-and-safety-laws/specific-obligations/health-and-safety-for-working-from-home.
96 Inspectie SZW 2019, p. 6.
97 Dit wordt wel de ‘autonomieparadox’ genoemd. Zie Eurofound 2021, p. 25.
98 Vaak werken crowdworkers op ‘niet-gangbare tijden’, omdat het platform en de meeste afnemers 

zich in Amerika bevinden en de orders dus in een andere tijdzone worden gegeven; ILO 2021, p 
244.

99 Platforms zoals CrowdFlower adverteren trots dat zij kosten besparen zonder aan kwaliteit in te 
boeten bij ‘real-time inhoudmoderatie’: elke afbeelding die bij de site wordt ingediend, wordt 
beoordeeld door drie beoordelaars, wier oordelen automatisch worden gekoppeld om tot de 
beste reactie te komen. Zie Prassl 2018, p. 80.

100 ILO 2018a, p. 103, Prassl 2018, p. 80, Gray & Suri 2019, p. 4-6.
101 Bevestigd in ILO 2021, p. 249. In dit rapport wordt bovendien ter inspiratie ook gewezen op 

ILO-Conventies en Recommendations aangaande ‘social security’, ‘homeworkers’, ‘grievance and 
dispute resolution mechanisms’ en ‘the employment relationship’. Zie voor een analyse op basis 
van deze laatstgenoemde aanbeveling ook De Stefano e.a. 2021.
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de Universal Labour Guarantee dan ook gebruikt als checklist van arbeidsrechtelijke aan-
dachtspunten in verband met crowdwork. In zijn algemeenheid stelt de Global Commission 
dat digitale werkplatforms een belangrijke nieuwe bron voor inkomen kunnen zijn voor 
veel mensen wereldwijd, maar dat arbeidsrechtelijke bescherming vaak nog te beperkt 
is qua werkingssfeer en het bovendien erg lastig is om toezicht te houden op de naleving 
van wél inclusieve arbeidsrechtelijke normen, aangezien het werk vaak verspreid is over 
verschillende jurisdicties.

9.4.1 Een speciale Crowdwork-Conventie

Tegen deze achtergrond doet de Global Commission de aanbeveling om de invoering van 
een internationaal bestuurlijk systeem (‘governance system’) te onderzoeken. Dit zou 
ervoor moeten zorgen dat crowdworkplatforms en hun cliënten de minimumrechten 
van crowdworkers beschermen en respecteren.102 Deze suggestie is geïnspireerd door de 
Maritime Labour Convention (MLC),103 een verdrag inzake de (minimum)bescherming 
van een traditionele beroepsgroep die de wereld als werkterrein heeft. Het MLC regelt 
respectievelijk: (1) de minimumvereisten aan zeevarenden om op een schip te mogen 
werken, (2) arbeidsvoorwaarden, (3) huisvesting, recreatievoorzieningen, voeding en 
catering, (4) bescherming van de gezondheid, de medische zorg, welzijn en sociale zekerheid, 
(5) naleving en handhaving.104 De MLC wordt daarom wel aangeduid als een universele 
arbeidswet voor zeevarenden,105 en de Commissie bepleit dus een soortgelijk instrument 
voor crowdwork.

Cherry is hier ook voorstander van. Zij wijst op een aantal gelijkenissen tussen maritieme 
arbeid en crowdwork. Zo zijn zowel de opdrachten op crowdworkplatforms als het beman-
nen van een schip bedoeld als ‘klussen’, zeer tijdelijke vormen van werkgelegenheid dus. 
Bovendien is bij beide soorten werk de kans op sociaal isolement aanwezig. Op een schip 
komt dit door de fysieke afstand tot familie en vrienden. Bij crowdwork ligt dit juist aan het 
geïsoleerd werken zonder de nabijheid van directe collega’s. Ook het relatief grote risico 
op niet uitbetalen van lonen is een overeenkomst; het is zowel in de scheepvaart als bij 
crowdwork moeilijker dan bij meer locatiegebonden werkzaamheden om de wederpartij 
aan te spreken, aangezien deze (vaak) in een ander (soms onbekend) land gevestigd is. 
Er zijn dus opvallende parallellen qua vluchtigheid van het werk en qua internationaal 
context van de arbeid. In het geval van de maritieme sector is die gelegen in werk dat 
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met vervoer en reizen over lange afstanden. In het geval 
van crowdwork wordt werk op veel verschillende locaties gegenereerd, verzonden, verwerkt 
en opgeslagen en bevinden de bij een platform aangesloten crowdworkers zich over de 
hele wereld.106 Decent crowdwork zou dus bevorderd kunnen worden door eenzelfde soort 
verdrag als bestaat voor maritieme arbeid. Dergelijke ‘sectorale’ regelgeving kan specifiek 

102 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 13.
103 Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006).
104 Zie over de MLC: Van der Voet 2018, Van Rijs & Widera-Stevens 2011; Dimitrova 2010.
105 Global Commission on the Future of Work 2019, p. 44.
106 Cherry 2019, p. 64.
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worden afgestemd op de speciale kenmerken en behoeften van online crowdworkers.107 Net 
als havenautoriteiten kunnen controleren of het MLC wordt nageleefd, zou in de toekomst 
via verschillende internet-‘host portals’ kunnen worden gecontroleerd op naleving van een 
crowdworkconventie door het betreffende crowdworkplatform, aldus Cherry.108

9.4.2 Crowdwork als onderdeel van internationale handels- en toeleveringsketens

Een andere manier om decent crowdwork te bevorderen, wordt wel bepleit vanuit het 
perspectief van CSR (‘corporate social responsibility’) en IMVO (internationaal maat-
schappelijk verantwoord ondernemen).109 Crowdwork kan vanuit deze invalshoek gezien 
worden als een nieuwe variant op ‘outsourcing’ en ‘offshoring’, die deel uitmaakt van 
‘global supply chains’.110 De ILO-Verdragen, zoals die binnen de overgrote meerderheid van 
haar 187 lidstaten gelden,111 zijn in dergelijke mondiale handels- en toeleveringsketens 
tegenwoordig ook dichter bij huis in toenemende mate van belang. In Nederland gevestigde 
bedrijven worden geacht met gepaste zorgvuldigheid (‘due diligence’) om te gaan met 
de risico’s die ze in deze grensoverschrijdende handels- en productieketens veroorzaken 
voor mens en milieu. Deze ketenverantwoordelijkheid is gebaseerd op niet-bindende 
instrumenten van de OESO en VN en is gericht op het opsporen en aanpakken van mogelijke 
schendingen van fundamentele arbeidsnormen bij alle schakels van de keten.112 Alhoewel 
de due-diligenceregels in beginsel niet bindend zijn, worden ze steeds vaker in nationale 
wetgeving als verplichting vastgelegd.

In Nederland zijn de due-diligenceverantwoordelijkheden van internationaal opererende 
bedrijven voor een deel nader uitgewerkt in sectorale IMVO-Convenanten.113 De eerste stap 
naar een verplichtend karakter van dergelijk zorgvuldigheidsonderzoek is in Nederland 
gezet met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van november 2019 (nog niet ingevoerd). 

107 Daar kan tegen ingebracht worden, zo erkent ook Cherry (2019, p. 54), dat crowdwork, anders dan 
maritieme arbeid, geen sector op zich is, aangezien crowdwork, net als (traditionele) uitzendarbeid, 
in vele sectoren kan worden ingezet. Zie in dit verband ook Ratti 2017.

108 Cherry 2019, 54. Dit moet dan wel gepaard gaan met een in de Crowdwork-Conventie op te 
nemen plicht tot gegevensverstrekking. Cherry wijst ter inspiratie op de AVG en beziet ook 
de toepasselijkheid van deze verordening op Amerikaanse crowdworkplatforms in relatie tot 
crowdworkers in de EU (2019, p. 49-50).

109 Cherry 2019, p. 55-62. Zie voor een CSR-initiatief vanuit de platformeconomie: WEF, ‘The 
Charter of Principles for Good Platform Work’, 17 jan 2020: https://www.weforum.org/reports/
the-charter-of-principles-for-good-platform-work. Initiatiefnemers zijn merendeels platforms 
voor locatiegebonden platformwerk (o.a. Deliveroo). Van de ondertekenaars lijkt alleen MBO 
partners zich te richten op (freelance) crowdwork.

110 Het maakt outsourcing ook bereikbaarder voor mkb-bedrijven. Zie: The New York Times, ‘Small 
Business, Joining a Parade of Outsourcing’, 15 February 2014 en ‘Outsourcing Digital Contract Work 
Benefits Small Businesses’, 24 February 2014: Research Highlights | John Horton | Outsourcing 
Digital Contract Work Benefits Small Businesses – NYU Stern.

111 De ILO streeft naar universele ratificatie van de Fundamentele Conventies. Inmiddels heeft meer 
dan 92% van alle mogelijke ratificaties plaatsgevonden, zie ILO, ‘Conventions and Recommen-
dations’, https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/
conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm. 

112 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011. UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights 2011, HR/PUB/11/04.

113 Zie: SER, IMVO Convenanten, www.imvoconvenanten.nl; SER 2020/08.
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Bovendien is in het voorjaar van 2021 een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een 
brede zorgplicht om schendingen van (onder meer) arbeidsrechten tegen te gaan bij het 
bedrijven van buitenlandse handel.114 Ook in EU- en in VN-verband wordt er gewerkt aan 
juridische instrumenten die het voor bedrijven verplicht maken te rapporteren over (en 
dus onderzoek te doen naar) mogelijke schendingen van fundamentele arbeidsnormen in 
hun ‘global supply chain’.115 Zo heeft de Europese Commissie eerder dit jaar een voorstel 
gedaan voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).116

Alhoewel bij mondiale handelsketens meestal aan toeleveringsketens voor producten wordt 
gedacht, kunnen ook allerlei diensten hieronder worden geschaard, voor zover ze ten goede 
komen aan de ‘global value chains’. Wanneer aan diensten of producten in de handelsketen 
(buitenlands) crowdwork te pas is gekomen, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, dan is 
er ten aanzien van deze werkzaamheden mogelijk een tot Nederlandse bedrijven reikende 
verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat ILO-basisnormen ook in het (verre) 
buitenland gerespecteerd worden.117

9.4.3 Crowdworkers als werknemers naar nationaal arbeids- en socialezekerheids-
recht

Decent crowdwork komt tevens in zicht als wetgevers in steeds meer landen crowdwork-
platforms arbeidsvoorschriften gaan opleggen118 of als rechters crowdworkers als werknemer 
kwalificeren. Tot nu toe zijn er wereldwijd in ieder geval twee rechtszaken geweest waarin 
dit werd bepleit. De eerste zaak diende in Californië in 2013.119 Twee crowdworkers claim-
den misclassificatie en vorderden de betaling van het federale minimumloon. Alhoewel 
de rechter een eventuele werknemerstatus van de crowdworkers in het midden liet, 
oordeelde hij wel dat sprake was van instructies en monitoring van het verrichte werk. 
Vervolgens kwam het tot een schikking, die ook medecrowdworkers ten goede kwam.120 
Verder dan de Californische rechter ging het Duitse federale arbeidsgerechtshof (Bundes-
arbeitsgericht, BAG) in een uitspraak van eind 2020. Ten aanzien van een crowdworker 

114 Wet van 24 oktober 2019 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de 
levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen 
(Wet zorgplicht kinderarbeid), Stb. 2019, 401. Zie tevens Rietveld, Baks & Bier 2021; Koster 2020. 
Tevens is aanhangig een initiatiefwetsvoorstel houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid 
in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te 
gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal 
ondernemen), Kamerstukken II 2020/21, 35761, nr. 2. Mogelijkerwijs zou de aanname van dit 
wetsvoorstel nieuwe situaties van ketenaansprakelijkheid op grond van art. 7:616a-e BW kunnen 
opleveren.

115 Europees Parlement 2020; Jägers 2019.
116 Zie COM(2021) 189 final. Dit voorstel beoogt de huidige ‘non-financial reporting’-richtlijn te 

herzien (‘NFRD’ Richtlijn 2014/95/EU).
117 Zo bepleit ook Cherry, zie Cherry 2019, p. 8. Zie voor de verantwoordelijkheden van Nederlandse 

bedrijven in relatie tot mogelijke schendingen van fundamentele arbeidsnormen in hun trans-
nationale handelsketen o.a. Rombouts 2019; Erkens 2019.

118 Zie Cavallini 2018, Cagnin 2021 over een Italiaans initiatief om ‘smart work’ op een sociaal 
verantwoorde manier te stimuleren en Naumowicz 2021over de situatie van ‘digital nomads’ in 
Polen.

119 Otey v. CrowdFlower, Inc., 2014 WL 1477630 (N.D. Cal. 2014).
120 Zie Liebman & Lyubarsky 2017, p. 47-48.
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die in een periode van elf maanden 2978 microklussen had uitgevoerd voor verweerster, 
een crowdworkplatform, bepaalde het BAG dat deze als werknemer gekwalificeerd moest 
worden. Het BAG kwam onder meer tot dit oordeel wegens de zeer nauwgezette instructies 
waarmee elke miniopdracht gepaard ging en het ‘gamification’-element in de door het 
crowdworkplatform opgezette beloningsstructuur, waarbij de crowdworker een steeds 
hoger uurloon kon bereiken naarmate hij meer opdrachten aannam.121

Beide zaken speelden weliswaar in nationale context, maar een mogelijk doorzettende 
rechtsontwikkeling richting werknemerschap van crowdworkers levert voor crowdwork-
platforms grote risico’s op vanuit transnationaal oogpunt. Immers, crowdwork vindt vaak 
plaats ‘all over the globe’. Sommige platforms profileren zich met de heuse ambitie om 
‘global workspaces’ te worden, die zowel afnemers als werkenden uit tientallen landen 
bij elkaar brengen. Als de rechtsontwikkeling ertoe zou leiden dat zij aan het toepasselijke 
arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht moeten voldoen, hebben crowdworkplatforms 
ineens een zeer internationaal personeelsbestand in plaats van een ‘pool’ van freelance 
crowdworkers. Zij krijgen dan te maken met vele verschillende minimumloonregelingen, 
afdrachten van loonbelasting en socialezekerheidspremies, naleving van arbo-regelingen 
en andere arbeidsrechtelijke voorschriften in een keur van landen. Dit komt doordat het 
arbeidsconflictenrecht van veel rechtsstelsels een rechtskeuzebeding niet doorslaggevend 
acht en het gewoonlijk het werkland van de werknemer hanteert als het belangrijkste 
aanknopingspunt.122 Ook de aanwijsregels van socialezekerheidsrecht en belastingrecht 
hanteren de ‘lex loci laboris’ als hoofdregel.123 Het toepasselijke rechtsstelsel is daarmee 
in hoge mate afhankelijk van waar de crowdworker (gewoonlijk) werkt. Voorlopig is dit 
voor crowdworkplatforms nog een hypothetisch scenario, dat zich niet op de heel korte 
termijn zal verwerkelijken.

Veel dichter voor de deur staat een soortgelijke complexiteit voor traditionele werkgevers, als 
er na afloop van de coronamaatregelen een blijvende situatie van deels digitaal thuiswerken 
wordt geïnstitutionaliseerd, in het bijzonder in grensregio’s. Om wat concreter in beeld 
te brengen hoe het veel bepleite hybride werken zou kunnen uitpakken in transnationale 
context, verkennen we dit scenario in de volgende paragraaf vanuit het perspectief van de EU.

9.5 Transnationaal ‘hybride werken’ binnen de EU

Vanuit Europees integratieperspectief zou het aantrekkelijk zijn om transnationale vormen 
van telewerken te promoten met het oog op de realisatie van een ‘genuine European labour 
market’.124 Ruime mogelijkheden om (deels) vanuit huis te werken, verlagen immers de 
drempel om een baan te accepteren bij een werkgever in een andere lidstaat. Telewerken 
maakt ook ‘long-distance’ werken vanuit verder gelegen streken (met wellicht een hoge 

121 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 1. Dezember 2020 – 9 AZR 102/20’, zie Anja Böckmann, 
7 april 2021, https://loh.de/en/die-arbeitnehmereigenschaft-von-crowdworkern-urteil-des- 
bundesarbeitsgerichts-vom-1-dezember-2020-9-azr-102-20/.

122 Dit geldt in ieder geval in drie stelsels die belangrijk zijn voor crowdwork: Californië, de Europese 
Unie en India. Zie voor een bespreking Cherry 2019, p. 25-48.

123 Zie hierover ook hoofdstuk 5 (par. 5.4.1) van dit boek.
124 Zie over dit concept Houwerzijl 2013.
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werkloosheid) mogelijk zonder te hoeven verhuizen. Dit toekomstperspectief is door 
de restricties om te reizen in verband met de COVID-19-pandemie een stuk dichterbij 
gekomen. Er bleken echter tijdelijke (bilaterale) regelingen nodig om ingrijpende gevolgen 
te voorkomen voor met name de socialezekerheidspositie van grenswerkers.125 Om welke 
potentiële gevolgen gaat het hier en wat betekent dit voor werkgevers en lidstaten als 
er een blijvende situatie van ‘hybride werken’ (deels telewerken, deels op locatie bij de 
werkgever) zou worden geïnstitutionaliseerd? Dit kan geïllustreerd worden met een 
voorbeeld in een Europese grensregio.126

9.5.1 Een fictief voorbeeld in een Europese grensregio127

Laten we het fictieve bedrijf Lyco nemen, gevestigd in Luxemburg. Op het kantoor in 
Luxemburg werken 1000 werknemers; 250 daarvan wonen in Frankrijk, 250 in Duitsland en 
de overige 500 in Luxemburg.128 In overeenstemming met de hoofdregel (werklandbeginsel) 
neergelegd in art. 8 Rome I en in Vo. 883/04129 is het Luxemburgse arbeids- en sociale-
zekerheidsrecht in beginsel van toepassing op de (voltijdswerkende) grensarbeiders van 
Lyco. Lyco wil echter besparen op de kantoorkosten door het volgende beleid van ‘hybride 
werken’ in te voeren: alle werknemers gaan 40% van hun werktijd digitaal thuiswerken.

Wat zou implementatie van dit plan betekenen voor toepasselijkheid van het arbeids- en 
socialezekerheidsrecht op de contracten met de 500 grensarbeiders bij Lyco? De werkne-
mers worden dan geacht ‘gelijktijdig’ te werken in twee lidstaten (deels in hun woonland 
en deels op de vaste vestiging van de werkgever in Luxemburg) en vallen daarmee qua 
socialezekerheidsrecht onder een van de twee uitzonderingen op het werklandbeginsel.130 
Art. 13 sub a Vo. 883/04 wijst dan in beginsel de wetgeving van het woonland aan, mits 
de werknemer daar ‘een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht’.131 Dit 
zou in ons voorbeeld in het merendeel van de contracten132 een ‘switch’ inhouden naar het 
socialezekerheidsrecht van het woonland (Frankrijk of Duitsland), nu daar een substantieel 
deel van de werkweek (40%) gewerkt gaat worden. Wat betreft het toepasselijke arbeidsrecht 
is de situatie minder eenduidig. Op basis van het getrapte systeem neergelegd in art. 8 
Rome I, zal er wellicht een (gedeeltelijke) switch plaatsvinden naar Frans of Duits recht. 
Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals een eventueel gemaakte (gunstiger) 

125 Zie Weerepas en Essers 2020.
126 De binnengrensregio's van de EU, zoals bijvoorbeeld de grensstreken van Nederland, Duitsland 

en België of van Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en België, bestrijken 40% van het grondgebied 
van de EU en herbergen bijna 2 miljoen grensarbeiders. Zie: https://ec.europa.eu/eures/public/
nl/eures-in-cross-border-regions.

127 Ontleend aan Houwerzijl 2017b.
128 Dit is niet onrealistisch: in Luxemburg bestaat ongeveer 45% van de beroepsbevolking uit 

grensarbeiders.
129 Zie over deze rechtsinstrumenten Houwerzijl 2021, p. 110-115 (Rome I) en p. 134-143 (Vo. 883/04).
130 De andere uitzondering betreft detachering; art. 12 Vo. 883/04.
131 Uit art. 14 lid 8 Toepassingsverordening 987/2009 blijken twee indicatieve criteria: besteding 

van ten minste 25% van de arbeidstijd van een werknemer in het woonland en/of het verdienen 
van ten minste 25% van zijn loon in het woonland. Kritisch over deze, nog altijd onvoldoende 
uitsluitsel biedende, aanknopingspunten: Montebovi 2016, p. 149-150.

132 Voor parttimers met nog een andere baan binnen of buiten Luxemburg of in het woonland, 
kunnen de coördinatieregels anders uitwerken.
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rechtskeuze en het feitelijke en voor elke werknemer individueel te bepalen land waar 
of van waaruit hij gewoonlijk werkt.133 Tegelijkertijd kunnen op basis van art. 9 Rome I 
zogenoemde voorrangsregels uit het Luxemburgse recht, zoals wettelijke en algemeen 
verbindende cao-bepalingen inzake bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en werktijden, 
het toepasselijke arbeidsrecht opzijzetten (op zijn minst voor de werkdagen die de grens-
arbeiders op de vestiging in Luxemburg doorbrengen).

Een gedetailleerdere uitwerking van (variaties op) dit voorbeeld voor alle betrokken 
werknemers van Lyco is niet nodig om ons punt duidelijk te maken: grootschalige invoering 
van werken op afstand in transnationale context is vanuit het oogpunt van toepasselijk 
arbeids- en socialezekerheidsrecht bijzonder complex: de arbeidsintensieve, onpraktische 
noodzaak om voor elke individuele werknemer (met soms door telewerken behoorlijk 
variërende arbeidspatronen) vast te stellen wat het toepasselijke arbeids- en socialeze-
kerheidsrecht is, kan in praktijk enorme rechtsonzekerheid opleveren.134 Bovendien maakt 
het de rechtshandhaving (te) ingewikkeld en kostbaar, wordt de collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming op ondernemings- en/of sectoraal niveau bemoeilijkt en kan het op 
termijn zelfs de houdbaarheid van werknemersverzekeringen en sociale cao-fondsen 
ondermijnen. Zelfs het onlosmakelijk aan het vrij verkeer van werknemers verbonden 
gelijkebehandelingsprincipe komt ernstig in de knel, als niet langer als standaardsituatie 
geldt dat het overgrote deel van het personeel dat behoort tot een bepaalde locatie van 
de werkgever onder hetzelfde rechtsstelsel valt. Helaas lijkt het dus onder de huidige 
regelgeving vanuit werkgeversperspectief niet verstandig om telewerken in transnati-
onale context te stimuleren: zodra dit enige omvang krijgt, zijn de implicaties voor (de 
voorspelbaarheid van) het toepasselijke sociale recht en dus voor de arbeidskosten en 
administratieve lasten (te) verstrekkend.135 Ook vanuit het perspectief van lidstaten kleven 
er risico’s aan het stimuleren van digitaal thuiswerken zonder nadere aanpassing van het 
Europese coördinatie- en conflictenrecht: gelijke behandeling van EU-werknemers qua 
arbeidsvoorwaarden met nationale werknemers wordt bemoeilijkt en de houdbaarheid van 
het socialezekerheidsstelsel en van sociale cao-fondsen zou ondermijnd kunnen worden.

Hoe moet in het licht van de transnationale complicaties worden omgegaan met pleidooien 
om ‘hybride werken’ te introduceren na afloop van de coronacrisis? Onzes inziens kunnen 
bedrijven en sectoren dit niet grootschalig invoeren voor nationale werknemers en tegelijker-
tijd limiteren voor grensarbeiders. Dat zou indruisen tegen het gelijkebehandelingsprincipe, 
neergelegd in art. 45 VWEU jo. art. 7 Vo. 492/2011.136 Ook bij het inwilligen van individuele 
verzoeken van werknemers tot aanpassing van hun werkplek137 dienen werkgevers beducht 
te zijn voor de precedentwerking die hiervan kan uitgaan. Als bedrijven verzoeken om 
digitaal thuiswerken honoreren van werknemers die wonen binnen Nederland, komt het 

133 In exceptionele omstandigheden kan zelfs het recht van een ander land waarmee de situatie 
nauwer verbonden is van toepassing zijn, maar dat ligt in deze casus niet meteen voor de hand. 
Zie HvJ EU, C-64/12, (Schlecker) ECLI:EU:C:2013:551.

134 Of tot grootschalige niet-naleving leiden van de betrokken EU-verordeningen.
135 Hiervoor werd zo’n tien jaar geleden al gewaarschuwd. Zie Nerinckx 2012.
136 Zie Houwerzijl 2021, p. 101-104.
137 Dit is sinds 2016 wettelijk verankerd in de Wet flexibel werken. Wel heeft de werkgever de vrijheid 

het verzoek af te wijzen (na overleg met de werknemer). Zie Baks, Hijink & Rietveld 2021.
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weigeren van een soortgelijk verzoek aan werknemers die wonen in een andere lidstaat 
al gauw in botsing met het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit.138

9.5.2 Verkenning van mogelijke uitwegen uit het juridische labyrint

Welke uitwegen zijn mogelijk uit het juridische labyrint dat ontstaat bij grootschalige 
invoering van digitaal werken op afstand in transnationale context? Versimpeling van 
de EU-regels ter bepaling van het toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsrecht? Of is 
(partiële, regionale of sectorale) harmonisatie onontkoombaar? Aan welke randvoorwaarden 
moeten mogelijke oplossing(srichting)en voldoen om zoveel mogelijk recht te doen aan de 
belangen van alle betrokken (transnationale en nationale) werknemers, hun werkgevers 
en de lidstaten? We volstaan met een aantal nader aan te vullen en uit te werken punten, 
waarbij ook de mogelijke inclusie van crowdwork betrokken zou kunnen worden:
a) Bij alle transnationale vormen van digitaal gefaciliteerd werken op afstand moeten 

frequente wijzigingen in het toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsrecht verme-
den worden.139 Dat is een gezamenlijk belang van werkenden, ondernemingen en de 
betrokken (instanties in de) lidstaten.

b) De aanknopingsfactoren voor het toepasselijke recht in beide rechtsgebieden (en ook in 
het fiscale recht) dienen ‘Gleichlauf’ te bevorderen. Het toepasselijke recht dient daarbij 
zoveel mogelijk het land te vertegenwoordigen tot welke arbeidsmarkt in economische 
zin140 de werk(nem)er in overwegende mate behoort. Op deze wijze wordt voorkomen 
dat de rechtspositionele situatie van transnationale en nationale werknemers uiteen 
gaat lopen en dat transnationaal digitaal werken op afstand de rol ondermijnt van 
instituties die bepalend zijn voor het niveau en de naleving van de sociaalrechtelijke 
bescherming op de betrokken arbeidsmarkt.141

c) Voor ‘sector- en of beroepsspecifieke’ vormen van telewerken, zou het interessant zijn 
om maatwerkoplossingen te beproeven voor het toepasselijke recht in transnationale 
situaties (met als wenkend arbeidsrechtelijk perspectief een eventuele harmonisatie 
in Europese regionale cao’s). Dit kan plaatsvinden binnen het kader van de Europese 
(sectorale) sociale dialoog en zou onder meer de modernisering en toespitsing op 
sectorale kenmerken van de ‘EU Framework Agreement on Telework’ uit 2002 kunnen 

138 In het in paragraaf 9.1 aangehaalde initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ is naar aanleiding 
van kritiek van de Raad van State een wijziging aangebracht die echter de risico’s voor werkgevers 
en lidstaten onvoldoende ondervangt. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35714, nr. 4 en 5.

139 Inspiratie biedt bijvoorbeeld art. 14 lid 5bis jo. lid 10 Vo. 987/2009 waarin voor cockpit- en 
cabinepersoneel in de luchtvaart is bepaald dat aan de hand van het begrip ‘thuisbasis’ het 
toepasselijke socialezekerheidsrecht in beginsel één keer in de twaalf maanden wordt beoordeeld. 
Zie voor de problematiek en mogelijke oplossingen inzake ‘highly mobile workers’ in andere 
branches: De Wispelaere & Rocca 2020, Van Ooij 2020.

140 Dit betekent een arbeidsmarkt waarin de werkgelegenheids- en de loonvormingsmarkt aan elkaar 
gekoppeld zijn. Zie nader Houwerzijl 2013.

141 Met instituties worden de ‘spelregels’ van de economie bedoeld. Het gaat hierbij o.a. om formele 
regels die de overheid formuleert, en die ofwel direct ingrijpen in de arbeidsmarkt (zoals het 
minimumloon of ontslagbescherming), ofwel daarop indirect van invloed zijn (zoals sociale 
zekerheid of belastingheffing). Daarnaast gaat het bij instituties ook om (collectieve) actoren die 
de marktwerking beïnvloeden, in het bijzonder vakbonden en de cao’s die zij afsluiten, aldus De 
Beer & Fouarge 2009, p. 305.
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omvatten.142 In dit kader zou bijvoorbeeld voor transnationaal digitaal werken waarbij 
voor minder dan de helft van de werkweek via interne platforms en applicaties ‘op 
afstand’ wordt gewerkt, de juridische fictie gehanteerd kunnen worden dat ook tijdens 
thuis- en/of telewerkdagen de (grens)werknemer zijn werk verricht in het land waar zich 
de fysieke vaste werkplek bij de werkgever bevindt.143 De elektronische verbinding met 
het kantoor van de werkgever wordt dan gelijkgesteld met het werken op dat kantoor.144 
Voorzichtigheid is echter geboden: de formulering en begrenzing van deze juridische 
fictie145 luistert nauw om te voorkomen dat zij ‘sociale dumping’ zou faciliteren bij 
andere vormen van transnationaal werken, zoals in de internationale vervoerssector.

9.6 Samenvattende conclusie

In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat crowdwork een belangrijk aandachtsgebied is 
binnen het ‘Future of Work Initiative’ van de ILO. Een aantal omvangrijke recente onder-
zoeken geeft inzicht in zowel het potentieel als de uitdagingen van door online platforms 
aangeboden crowdwork. Crowdwork biedt kansen voor groepen die minder makkelijk 
toegang hebben tot de traditionele arbeidsmarkt, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. 
Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten en risico’s met betrekking tot de fundamentele 
arbeidsnormen van de ILO: vakbondsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen, 
kinder- en dwangarbeid, gelijke behandeling, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 
en -tijden en adequate beloning. Veel van de risico’s komen overeen met de problematiek 
die zich ook voordoet bij offline verrichte platformarbeid; platforms zijn niet transparant, 
het is moeilijk communiceren met de beheerders, de werkers worden aangemerkt als 
zelfstandige in plaats van als werknemer, de voorwaarden waaronder zij werken worden 
eenzijdig opgelegd en er zijn veel obstakels voor collectieve organisatie en arbeidsvoor-
waardenvorming via vertegenwoordigers zoals vakbonden. Voor crowdworkers geldt 
bovendien dat hun verdiensten vaak (ver) beneden het minimumloonniveau liggen en 
dat de handhaving van hun rechten extra moeilijk is, gelet op de transnationale context 
waarin zij (veelal) hun werk uitvoeren. Ook is er steeds meer bewijs dat crowdworkers in 
ontwikkelingslanden vaker het slachtoffer zijn van discriminatie, met name in relatie tot 
toegang tot werk, in het bijzonder als het gaat om toegang tot beter betaalde digitale klussen.

142 De in juni 2020 door BusinessEurope, SMEunited, CEEP and the ETUC (and the liaison committee 
EUROCADRES/CEC) afgesloten ‘European social partners framework agreement on digitalization’ 
geeft slechts zeer globale aanzetten hiertoe. Voor een kritische bespreking van deze raamover-
eenkomst, zie Senatori 2020.

143 Dit zou in feite een ‘legalisering’ betekenen van de pre-coronapraktijk in veel bedrijven om 
telewerken vanuit huis of elders alleen informeel toe te staan en dus niet te rapporteren aan de 
bevoegde socialezekerheidsinstanties. Zie Eurofound 2015, p. 75.

144 Deze oplossing werd gekozen door de kantonrechter (weliswaar via een met de jurisprudentie 
van het HvJ EU op gespannen voet staande toepassing van art. 8 lid 3 Rome I) in een zaak waarin 
de werknemer zijn werk deels vanuit zijn woning in Duitsland verrichtte. Zie Rb. Den Haag 10 
mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5102, r.o. 6.3.

145 Deze fictie zou leiden tot een omkering van het tot nu toe in de arbeidsconflictenrechtelijke 
jurisprudentie van het Hof gevolgde perspectief waarin belang wordt gehecht aan de plaats 
waar de werknemer instructies ontvangt (bijvoorbeeld via raadpleging van het intranet van zijn 
werkgever) en zijn werk organiseert, en niet aan de plaats van waaruit de werkgever instructies 
verstuurt en het werk van zijn werknemers organiseert. Zie HvJ EU 14 september 2017, gevoegde 
zaken C-168/16 en C-169/16, ECLI:EU:C:2017:688, r.o. 58, 62-63.
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Uit de ILO-studies blijkt dus dat er een flink aantal uitdagingen kleven aan het garanderen 
van eerlijk en fatsoenlijk werk voor crowdworkers, zeker in ontwikkelingslanden. Een 
mogelijke strategie om decent crowdwork te bereiken, zou volgens de ILO de ontwikkeling 
van een mondiaal minimumkader voor crowdwork zijn, neergelegd in een ILO-Verdrag à la 
de Maritieme Arbeidsconventie (MLC). Ook kan decent crowdwork gestimuleerd worden 
door IMVO-instrumenten. Ondernemingen gevestigd in landen zoals Nederland, worden al 
in toenemende mate aangesproken op de verduurzaming van hun internationale handels- en 
toeleveringsketens. Vooralsnog dienen zij schendingen van arbeidsnormen in buitenlandse 
schakels van deze ketens vooral op basis van ‘soft law’ te inventariseren en aan te pakken, 
maar zoals het zich laat aanzien zal dit in de nabije toekomst een wettelijke verplichting 
worden. Dergelijke zorgvuldigheidsverplichtingen strekken zich daarmee dus ook uit tot 
werkenden in andere contreien dan het vestigingsland van de (zakelijke) afnemer. Als een 
deel van de internationale ketenactiviteiten digitaal werk door crowdworkers in het (verre) 
buitenland omvat, kan de in acht te nemen ‘due diligence’ zich uitstrekken tot het garanderen 
van eerlijke en fatsoenlijke (oftewel ‘leefbare’) lonen en andere arbeidsvoorwaarden aan 
deze werkers. Daarmee kan online werken aan de andere kant van de aardbol toch binnen 
de reikwijdte van het Nederlandse (sociaal) recht terechtkomen.

Tot slot (v)erkenden we de ontmoedigende complexiteit die ontstaat vanuit transnatio-
naal oogpunt als (veel) crowdworkers werknemers blijken te zijn en platforms hierdoor 
gebonden zouden raken aan nationaal arbeids- en socialezekerheidsrecht. Terwijl deze 
problematiek voor crowdworkplatforms voorlopig nog een zeer hypothetisch gehalte heeft, 
staan de transnationale gevolgen van digitaal (thuis)werken bij traditionele werkgevers 
veel dichter voor de deur. Zoals we aan de hand van een voorbeeld in een Euregio lieten 
zien, is het vanuit werkgeversperspectief zeer onverstandig om ‘grenzeloos’ telewerken aan 
te moedigen: zodra dit enige omvang krijgt, zijn de implicaties voor (de voorspelbaarheid 
van) het toepasselijke sociale recht en dus voor de arbeidskosten en administratieve 
lasten (te) verstrekkend. Ook vanuit het perspectief van lidstaten kleven er risico’s aan 
het stimuleren van digitaal thuiswerken zonder nadere aanpassing van het Europese 
coördinatie- en conflictenrecht: gelijke behandeling van EU-werknemers met nationale 
werknemers wordt bemoeilijkt en de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel en 
van sociale cao-fondsen zou ondermijnd kunnen worden.

Kortom, het is bepaald geen sinecure om de opmars van virtuele vormen van transnationale 
(platform)arbeid in tegelijkertijd hanteerbare en sociaaljuridisch rechtvaardige banen te 
leiden. Hoog tijd dus om op internationaal, Europees, regionaal én sectoraal niveau, de 
transnationale risico’s te adresseren van arbeid in de digitaliserende (platform)economie. 
Vervolgens kunnen dan alsnog volop de kansen van deze technologische (r)evolutie benut 
worden, ook in transnationaal verband.


