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Inleiding 6.1

HOOFDSTUK 6  

Platformarbeid en privaatrecht

Eric Tjong Tjin Tai & Jaap van Slooten1

6.1 Inleiding

De positie van werkenden en afnemers bij een platform wordt meestal benaderd vanuit het 
arbeidsrecht.2 In deze bijdrage kiezen wij een andere invalshoek, teneinde te analyseren in 
hoeverre de gewone privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden.

Vooraf introduceren we enkele termen. Met ‘platform’ bedoelen we hier een onderneming 
die functioneert als tussenpersoon om aanbieders in contact te brengen met afnemers 
(meestal consumenten, maar dat is niet per se nodig), met behulp van een app en/of een 
website.3 De bedoeling is dat er een overeenkomst tot stand komt met de afnemer: deze 
kan strekken tot dienstverlening, huur, aflevering van producten, bruikleen en dergelijke. 
De totstandkoming kan op verschillende manieren plaatsvinden: vaak kan de overeenkomst 
alleen met tussenkomst van het platform worden gesloten,4 maar soms is het platform 
louter faciliterend en kunnen partijen vervolgens zelfstandig de overeenkomst sluiten 
(zoals bij Werkspot of Marktplaats).

Wij beperken ons in deze bijdrage tot gevallen waar een afnemer vraagt om het verrichten 
van een dienst, en via een platform in contact komt met een natuurlijk persoon die deze 
dienst verricht (wij noemen deze ‘platformwerker’), terwijl deze persoon geen arbeids-
overeenkomst5 met het platform heeft. Het gaat dus niet om gevallen als verkoop van 
zaken (zoals op Marktplaats of eBay) of verhuur (zoals bij Airbnb). Wel kan de analyse die 
hierna volgt ook voor dergelijke verhoudingen relevant zijn.6

1 Jaap van Slooten is als advocaat betrokken bij sommige in dit artikel genoemde platforms en heeft 
zich om die reden afzijdig gehouden van de passages die op die platforms betrekking hebben.

2 Zie hierover bijvoorbeeld ook Devolder 2019, part III.
3 Soms lijkt men de opvatting tegen te komen dat een platform om deze reden dezelfde positie 

zou innemen als een zogenoemde Internet Service Provider, die ingevolge art. 6:196c BW niet 
snel aansprakelijk is voor informatie op zijn website. Hierover ook kritisch Schaub 2020/13.

4 Zoals in het geval van Uber, vgl. HvJ 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981 (Uber 
Spain), r.o. 39.

5 Althans, partijen hebben niet expliciet een arbeidsovereenkomst beoogd; het is mogelijk dat de 
rechter de rechtsverhouding toch als arbeidsovereenkomst kwalificeert.

6 Schaub 2020 behandelt alle soorten platforms en besteedt vooral veel aandacht aan platforms 
waar zaken worden verkocht.
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Het is zinvol te onderscheiden tussen drie typen platforms die in de praktijk veel voorkomen.
a) Het platform als facilitator. Het platform is tamelijk passief en faciliteert slechts dat de 

platformwerker met de afnemer in contact komt. Een mogelijk voorbeeld is Werkspot, 
waar particulieren klussen kunnen uitzetten en waar vaklieden op eigen initiatief 
kunnen offreren.

b) Het platform als bemiddelaar. Afnemers benaderen het platform, dat uit een bestaand 
bestand van dienstverleners mogelijke kandidaten selecteert. Deze vorm kan worden 
gezien als bemiddeling7 en houdt het midden tussen variant a) en c). Een mogelijk 
voorbeeld8 is Helpling, waar particulieren kunnen vragen om schoonmaakhulp, waarna 
Helpling het mogelijk maakt om in aanmerking komende kandidaten te selecteren, en 
een geselecteerde kandidaat vervolgens kan accepteren.

c) Het platform als dienstenaanbieder. Het platform bepaalt grotendeels de vorm en inhoud 
van de dienst. Als voorbeeld kan dienen Uber.

Zulke platforms zijn moeilijk te passen in de bestaande regels. Toch zullen wij hiertoe een 
poging ondernemen. In paragraaf 6.2 behandelen wij allereerst de positie van het platform 
volgens de regels van het verbintenissenrecht. In paragraaf 6.3 onderzoeken we de positie 
van de platformwerker voor zover hij aanspraak kan maken op regels ter bescherming van 
quasiwerknemers. Wij sluiten in paragraaf 6.4 af met een korte conclusie.

6.2 De positie van het platform

Om de verbintenisrechtelijke positie van een platform te bepalen moeten we dit kwalifice-
ren,9 wat niet eenvoudig is. Dit komt doordat het platform deels tussen de afnemer en de 
platformwerker in staat, en voor beiden diensten verricht, terwijl ook de platformwerker 
weer diensten voor de afnemer verricht. Diensten vallen normaal gesproken onder de 
overeenkomst van opdracht (par. 6.2.1). Maar wie is nu opdrachtgever van wie? Geeft de 
afnemer een opdracht aan het platform, die dan feitelijk door de platformwerker wordt 
uitgevoerd (als onderaannemer), zoals in type c? Of geven afnemer en platformwerker 
een opdracht tot bemiddeling aan het platform die leidt tot een overeenkomst tussen 
afnemer en de platformwerker (bij welke laatste overeenkomst de afnemer opdrachtgever 
is), zoals bij type b? Deze kwalificatievraag is lastig te beantwoorden, mede door enkele 
bijzonderheden van platforms.
 – Platforms sluiten meestal een duurovereenkomst met de werkenden waarbij het platform 

de voorwaarden bepaalt.10

 – Een bijzonderheid is dat een platform vaak uniformiteit afdwingt ten aanzien van het 
productaanbod van de werkenden:11 dit kan beperkt blijven tot alleen de presentatie 
via app of website, maar kan zich ook uitstrekken tot de voorwaarden waaronder 

7 ECLI:NL:RBAMS:2019:4546 (Helpling).
8 Wij willen ons hier niet erover uitlaten of zo’n voorbeeld exact voldoet aan de omschrijving, 

mede nu platforms regelmatig hun werkwijze aanpassen.
9 Schaub 2020, Tjong Tjin Tai 2018; Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/70c; Koolhoven 2015.
10 Binnen die duurovereenkomst kunnen dan steeds afspraken over kortdurende klussen worden 

gemaakt die als afzonderlijke overeenkomsten binnen een raamovereenkomst kunnen worden 
aangemerkt, of gewoon als nadere afspraken binnen een enkele overeenkomst.

11 Vgl. HvJ 20 december 2017, C-434/15 (Uber Spain), ECLI:EU:C:2017:981, r.o. 39.
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gecontracteerd wordt, de wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd, of zelfs de te 
rekenen tarieven.

 – Platforms werken meestal op basis van provisie, een percentage of vast bedrag per 
afgesloten overeenkomst.

 – Daarbij regelt een platform ook vaak het betalingsverkeer: het int de vergoeding van 
de afnemer en betaalt dit uit aan de platformwerker (na aftrek van courtage/provisie).

 – Om deze werkzaamheden te verrichten kan het platform ook een volmacht hebben 
ontvangen (krachtens de algemene voorwaarden van het platform) van de platform-
werker en/of de afnemer.

Voor de kwalificatie zijn deze kenmerken van belang. Wij zullen de verschillende mogelijk 
toepasselijke overeenkomsten nalopen. Eerst gaan we in op de opdracht (par. 6.2.1), daarna 
op bemiddeling en agentuur (par. 6.2.2) en franchise (par. 6.2.3). Tot slot lopen we ook de 
algemene regels van het verbintenissenrecht na (par. 6.2.4).

6.2.1 De overeenkomst van opdracht (en lastgeving)

Eerst gaan wij in op de overeenkomst van opdracht: deze strekt uit tot het verrichten 
van werkzaamheden (art. 7:400 BW). Het platform zal meestal verplicht zijn tot het 
verrichten van werkzaamheden, zodat het zal gaan om een opdracht (of een bijzondere 
soort opdracht, zoals bemiddeling). Daarnaast is bij platforms vaak onderdeel van de 
overeenkomst dat het platform voor bepaalde rechtshandelingen gevolmachtigd is om in 
naam van de platformwerker te handelen. Zo’n volmacht schept een relatie van lastgeving 
(art. 7:414 BW), dat wil zeggen de bevoegdheid en verplichting om voor rekening van de 
lastgever/opdrachtgever bepaalde rechtshandelingen te verrichten, als onderdeel van de 
overeenkomst, en op dat deel van de relatie zijn dan in beginsel de regels van lastgeving 
(een species van de opdracht) van toepassing.12

Het is niet duidelijk wie bij platforms als opdrachtgever of opdrachtnemer moet worden 
aangemerkt. Enerzijds kan de relatie worden beschouwd als een vorm van bemiddeling 
waarbij de platformwerker het platform vraagt om te bemiddelen en bijkomende diensten 
te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst:13 dit past bij type b. Anderzijds kan 
de relatie worden opgevat als een relatie waarbij de afnemer het platform vraagt om 
diensten te verlenen, welk verzoek wordt doorgespeeld aan een platformwerker die de 
dienst uitvoert. Heeft het platform dan bemiddeld voor de afnemer (type b), of levert 
het platform zelf de dienst door een platformwerker in te schakelen (type c)? Doordat 
de voorwaarden veelal spreken over courtage die het platform inhoudt, lijkt het te gaan 
om type b, maar als de materiële verhouding neerkomt op type c zal de rechter zo nodig 
moeten beslissen dat het gaat om type c, waarbij het platform het gehele loon van de 
afnemer int, en de platformwerker een deel daarvan betaalt als loon, en het surplus zelf 
behoudt (onder het mom van courtage). In een dergelijk geval kan de platformwerker 
mogelijk als opdrachtnemer van het platform worden gekwalificeerd.

12 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/226.
13 Zoals afwikkeling van de betaling en het verlenen van ICT-diensten.
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De overeenkomst van opdracht vereist niet de aanwezigheid van machtsongelijkheid: 
veel regels lijken gericht op een particuliere opdrachtgever tegenover een professioneel 
opdrachtnemer, maar het kan ook gaan om twee bedrijven, waarbij bovendien over en 
weer prestaties worden verlangd.14 Het aardige van de regeling van opdracht is dat zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer recht op bescherming hebben. De regeling heeft ook 
betrekking op gevallen waar de opdrachtnemer meer kennis en macht heeft.

De overeenkomst van opdracht kent specifieke regels, echter deze zijn ten aanzien van 
bedrijfsmatig handelende wederpartijen voornamelijk van aanvullend recht.15 Een plat-
formwerker is niet als consument te beschouwen (de particuliere afnemer daarentegen 
wel). Ter vergelijking is het niettemin zinvol deze specifieke regels te behandelen, omdat zij 
ten dele regels betreffen die voor consumenten dwingendrechtelijk bescherming verlenen, 
gelet op de machtsverhouding tot commerciële wederpartijen. De volgende regels uit de 
opdracht zijn mogelijk relevant.16

a. De opdrachtnemer heeft een zorgplicht (art. 7:401 BW) voor de belangen van de op-
drachtgever, maar deze moet worden uitgewerkt voor specifieke vormen van opdracht.17 
Dit doet denken aan de zorgplicht van de werkgever (art. 7:611 BW), die overigens verder 
strekt dan bij de opdracht. Wat dit voor platforms betekent, is onbekend (zie ook par. 6.2.4).

b. Het recht op loon/courtage. Dit is van toepassing jegens de platformwerker als het platform 
als opdrachtnemer van de platformwerker moet worden beschouwd. Art. 7:405 lid 1 BW 
geeft aan dat de contractuele regeling geldt, of (als er geen regeling is) het gebruikelijke 
loon, of anders het (door de rechter te bepalen) redelijk loon.18 In het verleden bestond 
er een regel dat de opdrachtnemer (dat lijkt hier het platform te zijn) zelf (eenzijdig) het 
loon kon bepalen als zo’n bevoegdheid in de overeenkomst was opgenomen, maar zo’n 
regel lijkt niet langer geldig te zijn.19 De praktijk bij platforms is echter dat het platform 
ononderhandelbaar vaststelt welke provisie of courtage het wenst. Dit is niet letterlijk 
in strijd met de wet; immers dit wordt duidelijk medegedeeld voor het aangaan van de 
overeenkomst. Ook het gegeven dat platforms het percentage later aanpassen is hier niet 
zonder meer mee in strijd, aangezien het de platformwerker vrijstaat ieder moment op 
te zeggen en de nieuwe courtageregeling alleen voor de toekomst zal gelden. Alleen bij 
machtsmisbruik kan op grond van mededingingsrecht aanpassing volgen. In de media zijn 

14 In zo’n geval kan het zijn dat niet duidelijk is aan te geven wie opdrachtgever is.
15 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/46 en 48. Ingevolge art. 7:413 BW zijn de daar genoemde regels 

ten aanzien van consumenten van dwingend recht, waaruit a contrario volgt dat de regeling voor 
niet-consumenten van regelend recht is. Zie ook art. 7:400 lid 2 BW.

16 Zie ook Schaub 2020/53.
17 Zie uitvoerig Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/93-101.
18 Art. 7:405 lid 2 BW, waarover Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/132-136; HR 19 december 2008, 

ECLI:NL:2008:BG1680, NJ 2011/4.
19 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/136. Een dergelijke regeling is in Duitsland verboden. Ten aanzien 

van consumenten gelden art. 6:236 sub i BW, dat een beding tot eenzijdige prijsverhoging binnen 
drie maanden na contractsluiting (zonder mogelijkheid tot opzegging) onredelijk bezwarend 
verklaart, en art. 6:193e sub c BW dat de prijs als essentiële informatie beschouwt (waarbij ten 
minste moet worden aangegeven hoe de prijs zal worden berekend): als de prijs ontbreekt, kan 
dat een misleidende handelspraktijk opleveren.
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er regelmatig klachten van werkenden of andere partijen die na verloop van tijd bezwaren 
hebben over de hoogte van de courtage.20

Overigens is het bij platforms niet altijd duidelijk wie de courtage betaalt. Het betalings-
verkeer loopt via het platform, dat een percentage van de door de afnemer betaalde som 
inhoudt en het restant uitkeert aan de werkende. Uit die feitelijke gang van zaken kan 
niet worden afgeleid wie courtage is verschuldigd, en of het wel gaat om courtage. Wel 
kan dit uit interpretatie van de voorwaarden volgen. In de praktijk werken platforms ook 
met een factoringmaatschappij die de betalingen regelt in lijn met de diverse contractuele 
relaties. Dit kan binnen het concern plaatsvinden (zoals bij Uber Payments BV)21 of extern, 
via een bedrijf als Adyen.

c. Regels voor onkosten (die ex art. 7:406 lid 1 BW geacht worden in het loon te zijn 
inbegrepen), en een regeling in art. 7:411 BW voor loon na opzegging. Deze regels leveren 
meestal geen problemen op bij platforms.

d. Aansprakelijkheid jegens de platformwerker.22 Art. 7:406 lid 2 BW bepaalt:

“De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge 
van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder 
gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan 
geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep 
of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht 
anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling 
van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden.”

Achtergrond van deze bepaling is dat degene die verantwoordelijk is voor veiligheids-
maatregelen ook het risico moet dragen.23 Het is onduidelijk of voor de toepassing van 
deze bepaling het platform als opdrachtgever zou kunnen worden aangemerkt. Het valt te 
verdedigen dat beide partijen (platform en werkende) voor hun respectieve verplichtingen 
als opdrachtnemer moeten worden aangemerkt. Voor de dienst die de platformwerker 
uiteindelijk verleent jegens de afnemer ligt het eerder voor de hand om de afnemer als 
opdrachtgever aan te merken; de platformwerker is dan juist degene die in beroep of 
bedrijf handelt en dan dus de eigen schade zou moeten dragen.

e. Verder kent de opdracht een instructiebevoegdheid van de opdrachtgever (art. 7:402 
lid 1 BW), waartegenover de opdrachtnemer (afhankelijk van de overeenkomst) sommige 
instructies kan weigeren als die het bestek van de opdracht te buiten gaan, of als bijvoor-
beeld het algemeen belang of de gedragsregels van het beroep zich hiertegen verzetten.24 
Hiervoor is opnieuw van belang hoe de verhoudingen liggen. Bij een dienst die eenvormig, 

20 Voorbeelden zijn Uber, Booking.com. Volgens normale economische wetmatigheden zou een 
hoger volume aan transacties en groter aantal werkenden juist tot een lagere courtage moeten 
leiden.

21 Die staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (https://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/
openbaar-register/WFTEG/detail.jsp?id=17b30083b059e8118111005056b66a9b).

22 Buiten beschouwing blijft hier de relatie tot de afnemer.
23 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/141.
24 Er is dan wel een bevoegdheid tot opzegging, art. 7:402 lid 2 BW.
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collectief aan een grote groep personen wordt geleverd ligt het niet voor de hand dat 
individuele opdrachtgevers veel instructies kunnen geven.25 Ook als de platformwerker als 
opdrachtgever moet worden aangemerkt heeft deze in feite nauwelijks een instructierecht: 
omdat de opdrachtnemer/het platform alleen op de eigen voorwaarden wil contracteren, 
is de facto de instructiebevoegdheid omgekeerd. Slotsom is dat platformwerkers in feite 
geen instructiebevoegdheid hebben.

f. De regel inzake rekening en verantwoording (art. 7:403 lid 2 BW) is theoretisch van 
belang. De rekenplicht houdt in dat een opdrachtnemer die gelden voor de opdrachtnemer 
ontvangt of bewaart, gehouden is om hier rekening en verantwoording over af te leggen.26 
De bedoeling is dat de opdrachtgever kan controleren of de opdrachtnemer geen gelden 
heeft achtergehouden of onjuist heeft besteed. Het platform int de betaling van de afnemer 
en heeft dus gelden van de platformwerker onder zich. Echter omdat platforms normaal 
gesproken de vergoeding van de platformwerker direct doorbetalen is duidelijk dat het 
platform hier niet onjuist mee omgaat, waardoor er praktisch gezien geen noodzaak is 
voor afleggen van rekening en verantwoording.

g. De specifieke opzeggingsregels (art. 7:408-410 BW) lijken niet relevant. In de praktijk 
kunnen werkenden opzeggen wanneer zij willen, en kent het platform zichzelf een ruime 
discretionaire opzeggingsbevoegdheid toe. Dit strookt met art. 7:408 BW.

Van de regels inzake lastgeving zouden twee groepen regels van belang kunnen zijn.

h. Het verbod op belangentegenstellingen (art. 7:416-418 BW), in het bijzonder op het 
dienen van twee heren (art. 7:417 BW). Op zichzelf lijkt een platform, dat afnemers en 
werkenden bij elkaar brengt, in het belang van beiden te willen handelen en in zoverre in 
strijd te komen met het verbod op het dienen van twee heren. Dit zou onder meer kunnen 
leiden tot een verlies van recht op courtage (art. 7:417 lid 3 BW). Echter in het geval van 
platforms lijkt dit niet op zijn plaats. Het bij elkaar brengen van afnemer en platformwerker 
geschiedt immers automatisch, zonder concrete invloed van afnemer of platformwerker op 
de rechtshandeling en de voorwaarden daarvan. Dit lijkt te vallen onder de uitzondering 
van art. 7:417 lid 1 BW dat twee heren dienen is toegestaan, als de rechtshandeling zo 
nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de belangen van beide lastgevers is uitgesloten.

i. Regels inzake opzegging (art. 7:422-423 BW). Hiervoor geldt wat hierboven is opgemerkt: 
voor platforms leiden deze specifieke opzeggingsgronden kennelijk niet tot problemen.

De typische beschermingsregels van de opdracht en lastgeving lijken weinig betekenis te 
hebben bij platforms: de problemen waar die regels voor bedoeld zijn, doen zich in feite 
nauwelijks voor (zoals nalatigheid loon te betalen).

25 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/25-26.
26 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/112.



115

De positie van het platform 6.2.2

6.2.2 Bemiddeling en agentuur

Bij de bemiddelingsovereenkomst (art. 7:425 BW) is uitgangspunt dat de principaal27 de 
bemiddelaar inschakelt om overeenkomsten tot stand te brengen. Dit lijkt toepasselijk op 
althans platforms van type b. Of sprake is van bemiddeling, hangt af van de omstandigheden 
van het geval, waarbij veel betekenis toekomt aan de verschuldigdheid van een vergoeding 
indien een overeenkomst tot stand is gekomen.28 Een partij die de totstandkoming alleen 
faciliteert en toelaat dat de partijen zelf met elkaar in contact treden en onderhandelen, 
en geen vergoeding bedingt voor de totstandkoming van een overeenkomst, zoals bij een 
‘prikbord’, is geen bemiddelaar.29 Als partijen wel de mogelijkheid hadden buiten het 
platform te contracteren, maar die mogelijkheid in feite niet hebben benut en zodoende een 
vergoeding verschuldigd zijn, kan er wel sprake zijn van bemiddeling.30 Verder is het geen 
beletsel als de bemiddeling automatisch plaatsvindt, door een algoritme.31 De activiteiten 
van een algoritmische bemiddeling zullen worden toegerekend aan de organisatie die het 
algoritme inzet (het platform).

De in dit verband belangrijkste regels van de bemiddelingsovereenkomst zijn:
a) verbod van belangentegenstelling (art. 7:427 jo. 417-418 BW). Zie hierover paragraaf 6.2.1.
b) de precieze voorwaarden waaronder het recht op loon voor de bemiddelaar ontstaat (in 

het bijzonder of dit afhankelijk is van de uitvoering van de bemiddelde overeenkomst of 
niet (art. 7:426 lid 2 BW). Dit lijkt geen bijzondere problemen op te leveren bij platforms.

De bemiddeling kan eenmalig zijn (zoals bij de verkoop van een woonhuis door een 
particulier), maar ook structureel, om een reeks overeenkomsten tot stand te brengen. 
In dat laatste geval kan de overeenkomst neerkomen op agentuur (art. 7:428 BW): dat is 
een overeenkomst waarbij de handelsagent zich jegens de principaal verbindt gedurende 
bepaalde of onbepaalde tijd tegen beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van 
overeenkomsten tussen derden en de principaal.

Als sprake is van agentuur, zijn additionele regels van toepassing.32 Deze strekken vooral 
tot bescherming van de handelsagent: de regeling ging daarbij uit van een machtige 
principaal (zoals een grote producent van consumentengoederen) waar de handelsagent 
van afhankelijk was. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Producenten kunnen zwakker 
staan ten opzichte van tussenpersonen die de toegang tot consumenten controleren, zoals 

27 Dit is de partij die de ‘opdrachtgever’ is van de bemiddelaar. We vermijden de term ‘opdrachtgever’, 
omdat dit verwarring oproept, nu die partij ook opdrachtgever kan zijn van de platformwerker 
met wie uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt.

28 HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527, NJ 2021/206 (Booking.com), r.o. 4.1.6, waar wordt toegevoegd: 
“De aard, omvang en intensiteit van de door een tussenpersoon te verrichten werkzaamheden 
kunnen variëren; om van bemiddeling te kunnen spreken, behoeven die werkzaamheden niet 
veelomvattend te zijn.”

29 HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099, NJ 2016/108.
30 HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527, NJ 2021/206 (Booking.com), r.o. 4.1.7.
31 Aldus terecht Huppes & Wildenbeest 2019. Zij bekritiseren daar een uitspraak over Booking.com 

(Hof Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1849); daar draait het echter niet alleen om 
de automatische werkwijze van Booking.com, maar ook om de mogelijkheid om buiten Booking.
com een overeenkomst te sluiten.

32 Zie ook Huppes & Wildenbeest 2019.



116

Hoofdstuk 6 / Platformarbeid en privaatrecht6.2.2

is gebeurd in de supermarktbranche, waar supermarkten tegenwoordig de voorwaarden 
dicteren tegenover producenten als Unilever. Ditzelfde heeft inmiddels plaatsgevonden 
bij platforms: een platform als Booking.com heeft vermoedelijk meer marktmacht dan 
willekeurig welke aanbieder van vakantieverblijven of hotels. Bovendien zijn platforms, 
anders dan klassieke handelsagenten, niet slechts voor één of enkele principalen werkzaam. 
Toch is de regeling van de agentuurovereenkomst relevant. Hoewel platforms qua strekking 
niet de bescherming verdienen van een handelsagent, is de regeling naar de letter wel van 
toepassing.33 Zij bevat in hoofdzaak de volgende regels:
a) Zorgplichten van de handelsagent (art. 7:445 lid 1 BW jo. art. 7:401-403 BW).
b) Aansprakelijkheid van de handelsagent voor nakoming door de afnemer (van zijn 

verplichtingen) kan alleen schriftelijk worden overeengekomen (art. 7:429 lid 1 BW), 
en deze aansprakelijkheid geldt alleen voor de betalingsverplichtingen van de afnemer 
(art. 7:429 lid 2 BW). Bovendien kan dit worden gematigd (art. 7:429 lid 4 BW). Bij 
platforms is dit niet relevant, doordat het platform de afnemer direct laat betalen c.q. 
het betalingsverkeer regelt.

c) De principaal heeft een zorgplicht, en moet de handelsagent zoveel mogelijk in staat 
stellen zijn werk te verrichten (art. 7:430 BW).

d) Het loon (de provisie) (art. 7:426 en 431 BW). Het recht op provisie ontstaat zodra de 
overeenkomst tot stand is gekomen, maar kan afhankelijk worden gemaakt van de 
uitvoering van de overeenkomst (art. 7:432 lid 2 BW).

e) De principaal moet in bepaalde gevallen de handelsagent schadeloos stellen als hij 
minder gebruikmaakt van diens diensten (art. 7:435 BW). Deze regel zou passend kunnen 
zijn als de platformwerker in dit opzicht zou worden beschouwd als vergelijkbaar met 
de handelsagent, ook al is het platform de partij die als agent/bemiddelaar optreedt.34

f) Er gelden specifieke regels voor de opzegging en ontbinding (art. 7:437-440 BW).
g) De handelsagent kan recht hebben op een klantenvergoeding na afloop van de over-

eenkomst (art. 7:442 BW). Deze regeling lijkt in het algemeen niet van toepassing op 
platforms: daarbij ontstaat meestal immers geen klantenkring die losstaat van het 
platform.35

Overigens neemt de controle die het platform heeft over de financiële afwikkeling een 
deel over van de vroegere functie van een handelsagent (zie par. 6.2.3), die geacht werd te 
verifiëren of prospectieve contractspartijen hun financiële verplichtingen zouden nakomen. 
Vraag is of het platform daarom meer of minder recht op courtage zou hebben, nu die 
garantiefunctie wordt overgenomen door een technische voorziening van de financiering 
die slechts geringe kosten met zich hoeft te brengen.

De regels van bemiddeling en agentuur lijken nauwelijks relevant te zijn. De specifieke 
regels over klantenvergoeding en goodwill zijn bij platforms niet relevant. Alleen van belang 

33 Alleen financiële overeenkomsten zijn uitgesloten, art. 7:428 lid 2 BW.
34 Zo’n benadering zou passend kunnen zijn omdat het platform ook in zekere zin gebruikmaakt 

van de diensten van de platformwerker.
35 Bij sommige platforms, waar een platformwerker een vaste relatie kan opbouwen met de afnemers, 

kan dit anders liggen. Een voorbeeld zou kunnen zijn als een platformwerker via een platform 
regelmatig schoonmaakdiensten bij particulieren verricht, en vervolgens buiten het platform om 
met deze afnemers contracteert.
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zijn de zorgplichten die op platform en platformwerker rusten uit hoofde van art. 7:430 
en 7:435 BW: deze zouden een aanknopingspunt kunnen bieden voor verdergaande 
regulering van de relatie tussen beiden. Daarnaast biedt de specifieke invulling van de 
zorgplicht inspiratie: onder meer houdt de zorgplicht voor de handelsagent in dat hij enige 
controle moet verrichten naar de betrouwbaarheid van de aangedragen afnemers.36 Verder 
zou de regeling een voorbeeld kunnen zijn voor bescherming van de platformwerker, als 
wordt aangenomen dat deze zich in een vergelijkbare positie bevindt als de handelsagent 
(afhankelijk van een grote partij). De bescherming zou dan beperkingen kunnen opleggen 
aan de opzegging, een dringende reden voor opzegging op straffe van schadeplichtigheid, 
en vergoeding wegens minder gebruik van diensten.

6.2.3 Franchise

Een platform wijkt af van gewone bemiddeling in die zin dat een platform vaak sterke invloed 
uitoefent op de wijze van presentatie van reclame, de voorwaarden van en uitvoering van 
de overeenkomst. Diverse platforms streven een sterke mate van uniformiteit na. Daardoor 
lijken platforms eigenlijk meer op franchise dan op bemiddeling.37 Dit is opmerkelijk: in 
het verleden was er bij franchise meestal niet tevens sprake van bemiddeling. Franchise 
en agentuur waren van oudsher twee afzonderlijke manieren waarmee concrete klanten 
konden worden bereikt. Door de opkomst van internet zijn beide figuren vermengd geraakt: 
een platform vermengt de rol van franchisegever met handelsagent.38 De verwantschap met 
franchise blijkt ook uit het feit dat in sommige gevallen het platform zelf als dienstverlener 
wordt beschouwd.39 In de zaak HvJ 20 december 2017, C-434/15 (Uber) oordeelde het HvJ 
dat Uber zelf een taxidienstverlener was. Bepalend daarbij was dat Uber zelf een aanbod 
van diensten creëerde, deze met behulp van IT toegankelijk maakte en daarvan de algemene 
werking organiseerde ten behoeve van afnemers (par. 38). Zonder de Uber-app zouden 
veel aanbieders geen taxidienst zijn gaan verlenen en niet in contact zijn gekomen met 
de afnemers, terwijl Uber bovendien een beslissende invloed op de voorwaarden van de 
dienstverlening uitoefende (par. 39).

Een verschil met franchise is de controle van het platform over de uitvoering van de dienst 
en de financiële afwikkeling. Dit versterkt de machtspositie van het platform. De invloed op 
de uitvoering van de overeenkomst kan wisselen: een platform als Booking.com gebruikt 
dit kennelijk nauwelijks, terwijl Uber een grote mate van invloed heeft en mede om die 

36 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/337 d.w.z. dat de partij geen wanprestatie pleegt en kredietwaardig 
is.

37 Vgl. Schaub 2020/42 over deze parallel.
38 Overigens wijst Asser/Houben 7-X 2019/154 erop dat franchise en dienstenagentuur moeilijk te 

onderscheiden zijn.
39 Zie in het bijzonder Uber: HvJ 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981 (Uber Spain). 

Hierover Schaub 2020/12-17, 39-47.
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reden zelf als dienstverlener wordt aangemerkt.40 Deze invloed op de uitvoering kan het 
gevoel van een platformwerker versterken dat hij nauwelijks zelfstandige is.41

Voor franchise waren tot voor kort betrekkelijk weinig regels, veel werd geregeld op basis 
van algemeen contractenrecht.42 Per 1 januari 2021 is echter in werking getreden titel 16 
van Boek 7. BW: ‘Franchise’.43 Deze titel houdt een regeling in van diverse aspecten van de 
franchise, niet alleen de precontractuele informatieverschaffing maar ook de wijze waarop 
de contractuele relatie invulling wordt gegeven. Relevant zijn de volgende bepalingen.
 – “De franchisegever en de franchisenemer gedragen zich jegens elkaar als een goed 

franchisegever en een goed franchisenemer” (art. 7:912 BW), wat in essentie neerkomt 
op de zorgplicht van art. 7:401 BW.

 – Informatieverstrekking voorafgaand aan de overeenkomst (art. 7:913-915 BW).
 – Informatieverstrekking tijdens de overeenkomst (art. 7:916-917 BW).
 – Verplichting tot verschaffing van commerciële en technische bijstand aan de franchi-

senemer (art. 7:919 BW).
 – Vereisten aan de inhoud van de overeenkomst, o.a. verbod op te ver strekkend non-con-

currentiebeding en verbod op te ver strekkend exclusief afnamebeding (art. 7:920 BW).
 – Vereiste van instemming van meerderheid van franchisenemers bij aanzienlijke wijziging 

van de overeenkomst of formule (7:921 BW).

Deze regels zijn ingegeven ter bescherming van franchisenemers en komen voort uit 
bestaande klachten van franchisenemers (mede blijkend uit jurisprudentie). Voor plat-
forms zou met name het vereiste van instemming bij gekwalificeerde meerderheid van 
de franchisenemers van groot belang kunnen zijn. Deze regel is echter nog geen wet, en 
bovendien is onzeker of een platform als franchise kan worden aangemerkt. Art. 7:911 BW 
definieert de franchiseformule als:

“eenvormige commerciële formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het 
verrichten van diensten, die in ieder geval omvat:

 – een handelsmerk, model of handelsnaam, huisstijl of tekening, en
 – knowhow, zijnde een geheel van niet door een intellectueel of industrieel eigendomsrecht 

beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever 
en uit de door hem uitgevoerde onderzoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en 
geïdentificeerd is;”

Een obstakel voor het aanmerken van platforms als franchise, is het vereiste van knowhow. 
De exclusiviteit bij platforms komt niet per se voort uit bijzondere knowhow,44 maar 

40 HvJ 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981 (Uber Spain), r.o. 39: “Uber exercises 
decisive influence over the conditions under which that service is provided.”

41 Hier staat tegenover dat uniformiteit ook een positief effect kan hebben, zoals bij franchise, 
waardoor klanten liever kiezen voor een uniform product dat hen zekerheid geeft over de inhoud 
en kwaliteit van het product.

42 Zie Asser/Houben 7-X 2019/138 e.v.
43 Wet van 1 juli 2020, Stb. 2020/251, inwerkingtreding Stb. 2020/493.
44 Overigens is er wel een enigszins vergelijkbaar element, te weten de data die een platform 

verzamelt over het gedrag van werkenden en afnemers. Die data leiden echter niet tot exclusiviteit 
van het productaanbod (zoals een ‘secret sauce’). Wel kan het ertoe leiden dat het platform zich 
beter op de markt kan positioneren, wat in zoverre een vergelijkbare functie heeft als klassieke 
knowhow.
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eenvoudigweg uit wat wordt genoemd het netwerkeffect, namelijk dat men de eerste en de 
grootste is. Het gevecht van Uber om de hegemonie op de Aziatische markt laat zien dat dit 
meer een kwestie van PR en consumentenvoorkeuren is dan van intrinsieke knowhow of 
betere kwaliteit. De rol van het netwerkeffect is een van de bijzonderheden van platforms: 
het neemt de plaats in van goodwill bij gewone ondernemingen.

6.2.4 Algemeen verbintenissenrecht

Tot slot is er de vraag of het algemene verbintenissenrecht additionele bescherming kan 
bieden. Het voert te ver om alle regels van het verbintenissenrecht na te lopen. De meest 
relevante punten zijn de volgende.
a) informatieplichten jegens de werkende. De wet bevat, op basis van Europese Richtlijnen, 

veel informatieplichten voor elektronische dienstverlening en overeenkomsten op 
afstand, die echter vooral de consumentenbescherming dienen.45 Deels gelden zij ook 
jegens bedrijfsmatige handelende personen. Verder kunnen ook op basis van algemeen 
verbintenissenrecht (zoals dwaling) informatieplichten worden aangenomen, vergelijk 
bij franchise. De problematiek rond platforms heeft echter weinig van doen met 
informatieplichten. Ook als alle verplichte informatie is gegeven kunnen werkenden 
in de knel komen, nu zij door het netwerkeffect weinig serieuze alternatieven hebben 
en geen andere voorwaarden kunnen afdwingen. Dat de informatie meestal niet wordt 
gelezen, is juridisch niet relevant: dit is ook bij consumenten het geval.

b) toetsing van algemene voorwaarden (art. 6:231-247 BW). Hoewel deze vooral de 
bescherming van consumenten dienen, kunnen zij reflexwerking hebben ten aanzien 
van het mkb. De expliciete regels op dit punt betreffen echter vooral kwesties die 
voor eindafnemers van belang zijn, niet voor dienstverleners. De algemene norm van 
‘onredelijk bezwarend’ (art. 6:233 BW) is, voor zover hier van belang, ook al geïmpliceerd 
in de regels inzake oneerlijke handelspraktijken (zie hierna).

c) oneerlijke handelspraktijken (art. 6:193a-193j BW, een implementatie van de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken 2005/29).46 Hoewel deze merendeels de precontractuele 
verhouding betreffen, is een deel hiervan ook gericht op de contractsuitvoering. Hoewel 
deze regels primair de b2c47-verhouding betreffen, kunnen zij reflexwerking hebben op 
werkenden. Zie vooral de rol van professionele zorgvuldigheid, waar wij hierna op ingaan.

Deze leerstukken bieden dus weinig relevants. Wel van belang zijn enkele leerstukken die 
een basis zouden kunnen bieden voor hogere eisen aan het handelen van het platform.

Allereerst zijn er normen die strekken tot bescherming tegen misbruik door het platform. 
In het bijzonder is er een algemene norm die ten grondslag ligt aan de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken 2005/29: het vereiste dat het handelen in overeenstemming is met 
‘professional diligence’, professionele zorgvuldigheid.48 Deze norm valt naar Nederlands 

45 Met name art. 3:15d, 6:227a-227c, 6:230a-230v BW. Zie thans in het bijzonder de Richtlijn 
Consumentenrechten 2011/83/EU.

46 Zie ook Goanta & Mulders 2019 over de toepassing van de Wet OHP op apps en websites (m.b.t. 
gebruik van data).

47 Afkorting van ‘business to consumer’, d.w.z. een onderneming tegenover een consument.
48 Hierover Tjong Tjin Tai 2016; Verkade 2016, nr. 26; zie ook Goanta & Mulders 2019.
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recht grotendeels samen met de algemene contractuele zorgplicht en/of de redelijkheid 
en billijkheid, en de zorgplicht bij de opdracht, agentuur e.d. Het vereist onder meer dat 
een partij zich bij zijn handelen mede laat leiden door de belangen van de wederpartij. 
Deze norm kan een grondslag bieden voor de regulering van de relatie tussen platform en 
platformwerker (zoals is gebeurd bij franchise), maar heeft als nadeel dat zij vooralsnog 
geen concrete inhoud heeft. Het voordeel van deze norm is dat zij zich mede richt op de 
uitvoering van de overeenkomst, en het lijkt vooral in die fase te zijn dat de meeste problemen 
zich voordoen. Het zou bijvoorbeeld een grens kunnen stellen aan uitbuiting door te hoge 
courtage, onredelijke eisen aan beschikbaarheid van de werkende, te verstrekkende eisen 
aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit vereist echter nogal wat creativiteit en durf van 
de rechter, nu er nauwelijks richtinggevende regelgeving of jurisprudentie is op dit punt.

Een tweede punt is de verantwoordelijkheid van het platform om te beschermen tegen 
risico’s. Het platform kan, onder bepaalde omstandigheden, gehouden zijn om te waarschu-
wen tegen bepaalde risico’s en deze tegen te houden: het platform zou als ‘poortwachter’ 
fungeren. De jurisprudentie hierover heeft tot nog toe vooral betrekking op banken.49 
Het lijkt op het eerste gezicht een stap te ver om ook van platforms zo’n verstrekkende 
mate van controle te eisen. Moet de bemiddelaar letten op slechte klanten? Toch is zo’n 
verantwoordelijkheid wel degelijk aanvaard bij de agentuur ten aanzien van de financiële 
toestand van de wederpartij.50 Zou dit bij platforms op basis van een ongeschreven zorg-
plicht kunnen worden aangenomen? Hiervoor kan zeker reden zijn als het platform de 
indruk wekte dat zij controles uitvoerde. Dit zou onrechtmatig kunnen zijn, bij analogie 
met art. 6:193c lid 1 sub b: een handelspraktijk is ook oneerlijk als de consument wordt 
misleid over ‘de voornaamste kenmerken van het product, zoals (…) risico’s, uitvoering, 
(…) of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of 
controles’. Verder zou het platform misschien, zoals bij de agentuur, verplicht zijn om te 
compenseren als de platformwerker te weinig opdrachten krijgt.

Hieraan gerelateerd is de aansprakelijkheid van het platform jegens de platformwerker om 
bedrijfsrisico’s op te vangen (zoals personenschade en zaakschade, maar ook claims van 
afnemers). Normaal gesproken zal een zelfstandige opdrachtnemer zijn eigen risico’s moeten 
dragen als deze binnen de gewone bedrijfsrisico’s vallen (art. 7:406 lid 2 BW, hierboven). 
Hieronder lijken ook claims van de afnemer op de platformwerker te vallen. Er is alleen 
aansprakelijkheid jegens het platform in geval van wanprestatie door het platform. Dit zou 
bijvoorbeeld zo kunnen zijn als het platform bepaalde controles had moeten uitvoeren 
en dit heeft nagelaten, of bepaalde voorzorgsmaatregelen had moeten treffen. Op dit 
moment lijkt het nog niet gebruikelijk dat een platform zelf zulke verplichtingen opneemt 
in de overeenkomst. Dan is de vraag of er op grond van de redelijkheid en billijkheid toch 
zulke verplichtingen moeten worden ‘ingelezen’ in de overeenkomst. Zie ook de alinea 
hierboven ten aanzien van controles en hetgeen in paragraaf 6.3 aan de orde komt bij de 
aansprakelijkheid voor letselschade van de platformwerker.

49 HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3717, NJ 2006/289 (Safe Haven) en HR 27 november 
2015, ECLI:NL:HR:2015:3399, NJ 2016/245 (ABN AMRO/St. Gedupeerde Beleggers vd B).

50 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/337 over financiële toestand.
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Het bijzondere aan platforms van het type c is dat zij een veel sterkere invloed op de 
uitvoeringsfase hebben dan gebruikelijk bij franchise of agentuur,51 waardoor er eigenlijk 
vooral een nominale zelfstandigheid van de platformwerker is. Dit kan erin uitmonden 
dat in feite het platform de dienstverlener is (vgl. Uber). Die machtsverhouding kan tevens 
via het mededingingsrecht genormeerd worden. In het privaatrecht kan deze macht 
worden beperkt door de algemene open normen, zoals de redelijkheid en billijkheid. De 
gewone assumptie in het recht, dat je kunt opzeggen als het je niet bevalt, werkt niet in 
een markt met een dominante partij wegens netwerkeffecten. Dit zou kunnen leiden tot 
beperkingen aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen (vgl. de franchiseregels) 
of de opzeggingsregeling.

Er is dus reden om op basis van de aangegeven algemene normen, en geïnspireerd door 
de bijzondere regels besproken in paragraaf 6.2.1-6.2.3, additionele beschermingsregels 
te aanvaarden. Deze zouden platformwerkers beschermen op een vergelijkbare wijze als 
franchisenemers en principalen/handelsagenten. De huidige regels bieden hooguit enige 
bescherming bij ongevallen op basis van art. 7:406 BW. Wij komen hier in paragraaf 6.4 
op terug.

6.3 De positie van de platformwerker52

In dit deel staat de uitwerking van het beschermingsniveau van de platformwerker centraal. 
Zoals toegelicht in paragraaf 6.1, gaan we er daarbij (hypothetisch) van uit dat de relatie 
tussen de platformwerker en het platform niet als arbeidsovereenkomst in de zin van 
art. 7:610 BW kwalificeert. Hebben dergelijke zelfstandige platformwerkers, zoals vaak 
wordt aangenomen, echt aanzienlijk minder rechten dan werknemers? Het is interessant 
om deze vraag aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden te analyseren. Daarbij wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de platformwerkers op diverse typen platforms:
a) het platform als facilitator;
b) het platform als bemiddelaar; en
c) het platform als dienstenaanbieder.

Van ieder type hebben we een voorbeeld gezocht en zoveel mogelijk de daarop betrekking 
hebbende contracten verzameld en geanalyseerd.53 Hieronder volgt per platformvoorbeeld 
een korte typering en vervolgens een analyse van de contractuele infrastructuur en de mate 
van bescherming van de platformwerker aan de hand van de kernthema’s: einde van de 
overeenkomst, loon en aansprakelijkheid. De rechtvaardiging hiervoor is dat dit thema’s 
betreft die een relatief grote impact kunnen hebben op het welzijn van de platformwerker. 
Deze zijn dan ook niet voor niets in het arbeidsrecht uitgebreid geregeld (zie vooral afd. 
7.10.2, 7.10.6, 7.10.9 BW). De vraag is in hoeverre het algemeen vermogensrecht bij deze 
kernthema’s de platformwerker ook enige bescherming geeft ten opzichte van het platform.

51 Wellicht houdt dit verband met de aansturing via een app c.q. algoritmes.
52 Zie ook Schaub 2020, p. 101-108.
53 In het geval van Werkspot is die te vinden op www.werkspot.nl/algemene-voorwaarden. De 

documenten van Charly Cares zijn te vinden op www.charlycares.com. De voorwaarden van 
Deliveroo zijn mij op verzoek toegezonden door de afdeling voorlichting en overigens deels af 
te leiden uit jurisprudentie.
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Tevens wordt, waar aan de orde, bezien in hoeverre de Wet minimumloon, de Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs, de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet 
van toepassing zijn en wat die voor bescherming bieden. Deze wetten hebben namelijk 
een breder bereik dan de werknemer ex art. 7:610 BW en kunnen dus ook aan de orde zijn 
indien de kwalificatiediscussie in het kader van genoemde bepaling terzijde wordt gelaten.54

6.3.1 Het platform als facilitator: Werkspot

Typering en aanvang
Werkspot is een platform van het type a: facilitator.55 Het werkt, kort gezegd, als volgt. 
Een ‘vakman’ (een natuurlijk persoon die zich beschikbaar stelt voor het verrichten van 
opdrachten) schrijft zich in op het platform krachtens een overeenkomst met Werkspot. 
Een opdrachtgever heeft een bepaalde klus, gaat op Werkspot kijken en plaatst deze klus. 
Ook tussen hem en het platform komt een overeenkomst tot stand op het moment waarop 
hij zich inschrijft om toegang te krijgen tot de vakmannen. Typerend voor Werkspot is dat 
het verder geen bemoeienis heeft met de inhoud en totstandkoming van de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en vakman. Dit wordt geheel overgelaten aan partijen. Zowel over de 
prijs, als over de duur en nadere voorwaarden wordt niets geregeld in de overeenkomsten 
met het platform. Wel bedingt Werkspot dat het een ‘leadprijs’ krijgt van de vakman voor 
het aanbrengen van een succesvolle ‘lead’ (een opdracht van een opdrachtgever). Hierop 
is de Waadi niet van toepassing, nu er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen 
de vakman en de opdrachtgever.56

Einde
De overeenkomst tussen Werkspot en de vakman wordt aangegaan voor onbepaalde duur.57 
De vakman kan op ieder moment deze overeenkomst opzeggen. Werkspot moet een 
opzegtermijn van een maand in acht nemen. Er is geen beperking opgenomen ten aanzien 
van de opzeggingsgronden. Wel is er een aparte bepaling die Werkspot het recht geeft om 
een overeenkomst te ontbinden wegens ‘gegronde redenen’. Deze redenen zijn, kort gezegd, 
door partijen op voorhand als tekortkoming aangemerkte gedragingen van de vakman. 
Denk hierbij aan misleiding door de vakman (het schrijven van fakereviews) of het niet 
langer voldoen aan de regelgeving. Het recht op schadevergoeding van de vakman wegens 
beëindiging van de overeenkomst door Werkspot is niet uitgesloten. Dat kan op grond van 
de redelijkheid en billijkheid aan de orde zijn bij duurovereenkomsten.58 Wel is het recht 
op schadevergoeding in de overeenkomst beperkt tot de directe schade die de vakman lijdt 
en gemaximeerd op € 500. Of dat steeds afdwingbaar is ondanks de contractuele afspraak, 
is een kwestie van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Aangezien 
de overeenkomst tussen Werkspot en de vakman niets regelt over de relatie tussen de 

54 We gaan niet in op de vraag in hoeverre het Europees werknemersbegrip sommige platformwerkers 
meer bescherming biedt. Zie daarvoor hoofdstuk 3 van dit boek.

55 Zie: www.werkspot.nl.
56 Zie echter de brief van de Minister van SZW d.d. 18 juni 2020 (Kamerstukken I 2019/20, 35074, T, 

p. 16-17), waarin wordt aangekondigd dat de Waadi middels een wetswijziging op dit punt ook 
voor sommige platforms gaat gelden.

57 Art. 17.1 algemene voorwaarden Werkspot, geraadpleegd via www.werkspot.nl op 1 maart 2020.
58 HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450, m.nt. Tjong Tjin Tai.
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vakman en de opdrachtgever, is weinig te zeggen over de beëindigingsvoorwaarden daarvan. 
Aangenomen mag worden dat dit doorgaans een resultaatsverbintenis zal zijn die eindigt 
bij het opleveren van het aangenomen werk.

Loon
Aangezien de prijs of vergoeding direct wordt overeengekomen tussen vakman en 
opdrachtgever, bevat de overeenkomst tussen de vakman en Werkspot hierover niets. 
Werkspot garandeert dus op geen enkele manier dat de vakman ook betaald krijgt voor 
zijn werkzaamheden. Uiteraard bevat de overeenkomst wel een regeling over betaling van 
de leadprijs. Deze wordt door Werkspot aan de vakman gecommuniceerd voordat hij de 
lead accepteert. Over de hoogte hiervan is de overeenkomst onduidelijk. Deze is afhankelijk 
van de inhoud van de gevraagde kluswerkzaamheden en de wijze waarop de reactie wordt 
verzonden en kan van tijd tot tijd wijzigen. De vakman is de leadprijs verschuldigd indien hij 
een lead ontvangt naar aanleiding van een reactie. De overeenkomst met de opdrachtgever 
zal dan meestal nog niet tot stand zijn gekomen, zodat het risico bestaat dat de vakman de 
leadprijs al aan Werkspot verschuldigd is, terwijl er misschien uiteindelijk geen betaalde 
werkzaamheden uit voortvloeien. Restitutie wordt toegekend in de vorm van een tegoed 
op het platform. Werkspot is bevoegd de tarieven te wijzigen. Is de vakman het daar niet 
mee eens, dan heeft hij het recht om de overeenkomst op te zeggen.

De Wet minimumloon is ook van toepassing op platformwerkers die arbeid verrichten, 
tenzij dat gebeurt in de uitoefening van bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van 
beroep (art. 2 lid 2 sub b WML). De begrippen ‘beroep’ en ‘bedrijf’ komen overeen met het 
ondernemerschap in fiscale zin.59 Om te bepalen of een platformwerker ondernemer is, 
gelden een aantal elementen zoals: of de opdrachtnemer meer dan één opdrachtgever heeft, 
ondernemersrisico loopt, aantoonbaar aan acquisitie doet, zich naar buiten toe als zelfstandig 
ondernemer presenteert, debiteurenrisico loopt, winst maakt of het oogmerk heeft om 
winst te behalen die redelijkerwijs ook te verwachten is. Ook het doen van investeringen 
in bedrijfsmiddelen wordt meegenomen.60 In grote meerderheid zullen vakmannen van 
Werkspot als ondernemer kwalificeren en dus niet in aanmerking komen voor de WML.

Aansprakelijkheid voor schade geleden door de platformwerker
Een platformwerker kan onder omstandigheden een beroep doen op de bescherming van 
art. 7:658 lid 4 BW. In Davelaar/Allspan61 heeft de Hoge Raad de bescherming van deze 
bepaling zo uitgelegd dat deze ook ziet op ‘personen die zich, wat betreft de door de werk-
gever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie 
bevinden’. Het arrest stelt twee voorwaarden om als niet-werknemer voor bescherming 
bij schade tijdens de uitoefening van werkzaamheden in aanmerking te komen: ten eerste 
moet de platformwerker werkzaamheden verrichten in het kader van het bedrijf van de 
inlener. Dat zou in dit geval het bedrijf van de opdrachtgever zijn en niet zozeer dat van 
Werkspot. Werkspot heeft immers geen bedrijf in het kader waarvan klussen worden 
gedaan. Mogelijk heeft de platformwerker wel een dergelijke vordering ten opzichte van 

59 Kamerstukken II 2012/13, 33623, 3, p. 2.
60 Kamerstukken I 2016/17, 33623, M, p. 10.
61 HR 12 maart 2012, ECLI:HR:2012:BV0616, JAR 2012/110, NJ 2014/414.
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de opdrachtgever. Dat is echter afhankelijk van diverse omstandigheden. In de tweede 
plaats moet de platformwerker, om in aanmerking te komen voor bescherming ex art. 7:658 
BW voor zijn veiligheid afhankelijk zijn van de inlener. Ook daarop kan Werkspot geen 
invloed uitoefenen. Ter vergelijking: om onder de Arbeidsomstandighedenwet te vallen, 
is van belang dat de platformwerker ‘onder gezag’ werkt (art. 1 lid 2 sub a ten eerste). Ook 
dat is bij Werkspot niet aan de orde. Hierboven in paragraaf 6.2 signaleerden wij dat soms 
art. 7:406 lid 2 BW een grondslag biedt voor een platformwerker om zijn opdrachtgever 
aansprakelijk te stellen. Voor een professionele opdrachtnemer is die grondslag alleen 
interessant indien de opdracht een bijzonder gevaar oplevert, dat gevaar het normale 
bedrijfsrisico te buiten gaat en het evenmin aan hem kan worden toegerekend. Ook deze 
grondslag zal daarmee niet snel aan de orde zijn.

Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade
Denkbaar is dat de vakman schade toebrengt aan anderen in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden. Dat kan de opdrachtgever zijn of nog een ander. Art. 6:170 BW biedt de 
‘ondergeschikte’ in het algemeen bescherming doordat alleen de werkgever aansprakelijk 
kan worden gehouden door de derden. Op grond van lid 3 van art. 6:170 BW geldt dat in hun 
onderlinge verhouding alleen de opdrachtgever en niet de ondergeschikte draagplichtig is. 
De platformwerker kan alleen aanspraak maken op deze bescherming als hij ondergeschikt 
is, welk begrip ruim wordt uitgelegd in de rechtspraak. Van ondergeschiktheid is sprake 
indien de opdrachtgever de bevoegdheid heeft om bij de opgedragen werkzaamheden enige 
aanwijzingen en bevelen te geven. Daarom is het denkbaar dat een opdrachtgever jegens 
een derde aansprakelijk is voor door een vakman veroorzaakte schade. Werkspot zelf heeft 
zich niet het recht voorbehouden in de overeenkomst met de vakman om aanwijzingen 
te geven bij het uitvoeren van de klussen. De vakman kan dus alleen in sommige gevallen 
bescherming ontlenen aan art. 6:170 lid 3 jegens de opdrachtgever, niet jegens Werkspot.

De vraag is echter of Werkspot wellicht zelf nog aansprakelijk is op grond van art. 6:171 
BW. Dit betreft de kwalitatieve aansprakelijkheid voor de hulppersoon. Het artikel stelt 
evenwel de eis dat de werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever 
worden uitgevoerd. Hiervoor werd al geconcludeerd dat Werkspot niet zelf een klusbedrijf 
voert. Er is in theorie nog een discussie te voeren over de vraag of derden daarvan niet uit 
mogen gaan, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Conclusie
Uit bovenstaande analyse blijkt dat een vakman er betrekkelijk alleen voor staat en weinig 
bescherming kan verwachten. Dat laat zich verklaren doordat Werkspot kan worden 
gezien als facilitator en/of verlener van ICT-diensten. Nu Werkspot niet betrokken is bij 
totstandkoming en/of uitvoering van de klusopdrachten, kan de vakman geen bescher-
ming ontlenen aan de aansprakelijkheidsbepalingen jegens Werkspot. Zoals hierboven 
in paragraaf 6. 2 uiteengezet, is denkbaar dat zich in de toekomst een norm ontwikkelt 
op basis waarvan een platform aansprakelijk is jegens de platformwerker voor door de 
opdrachtgever veroorzaakte schade, omdat het platform onvoldoende controle heeft 
uitgeoefend op de opdrachtgever.
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6.3.2 Het platform als bemiddelaar: Charly Cares

Charly Cares is, in feite, de digitale versie van de vroegere oppascentrale.62 Het is een 
platform van het type b: een bemiddelaar. De oppas en de ouder hebben ieder een duur-
overeenkomst met Charly Cares (de gebruikersovereenkomst) en een serie kortdurende 
oppasovereenkomsten met elkaar. Charly Cares bedingt in de gebruikersovereenkomst dat 
zij uitsluitend via het platform faciliteert bij de totstandkoming van oppasovereenkomsten. 
De oppasovereenkomst geldt uitsluitend tussen de oppas en de gebruiker; Charly Cares 
is daarbij geen partij. Deze komt tot stand doordat oppas en ouder via het platform met 
elkaar in zee gaan. Hier lijkt een vorm van volmacht aan Charly Cares aanwezig te zijn. 
De oppasovereenkomst wordt, naar het lijkt, door Charly Cares als arbeidsovereenkomst 
beschouwd. Dat valt af te leiden uit het feit dat de Regeling dienstverlening aan huis van 
toepassing is verklaard. Dit is een regeling van de Staatssecretaris van Financiën63 die 
ook geldt voor werksters en andere dienstverleners aan huis en die de aanwezigheid van 
een arbeidsovereenkomst veronderstelt. Charly Cares bedingt tevens dat zij ‘zelf geen 
oppasdiensten aanbiedt’.64

Einde
Charly Cares heeft opgenomen in de gebruikersovereenkomst dat de oppasovereenkomst 
eindigt wanneer de dienstverlening is volbracht. De vraag is of dat altijd juist is. Aangezien 
de oppasovereenkomst wordt gesloten tussen de gebruiker en de oppas en dit een arbeids-
overeenkomst is, geldt de ketenregeling van art. 7:668a BW. Op grond daarvan kan na drie 
contracten voor bepaalde tijd (iedere oppasbeurt is dan een aparte arbeidsovereenkomst) 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

In de oppasovereenkomst heeft Charly Cares ten behoeve van de oppas bedongen dat de 
ouder bij (zeer) ontijdige opzegging (binnen zes respectievelijk één uur voor aanvang) 
een deel van het loon verschuldigd is aan de oppas.

Loon
De betaling van de oppas is uitvoeriger geregeld dan bij de vakman van Werkspot. Zo is 
bepaald dat de betaling uiterlijk binnen 96 uur plaatsvindt aan de oppas. Deze betaling 
loopt via een zogenoemde ‘payment provider’ (Adyen). De gebruiker betaalt de prijs aan 
Charly Cares via Adyen met schuldbevrijdende werking voor de gebruiker. Charly Cares 
neemt via Adyen de betaling namens de oppas in ontvangst en maakt deze over op de 
bankrekening van de oppas. Er is zodoende geen risico op faillissement van Charly Cares. 
De achtergrond van deze snelle betalingstermijn is erin gelegen dat Charly Cares op grond 
van de Wet financieel toezicht niet langer dan vijf dagen een bedrag onder zich mag houden 
voor een andere partij, tenzij het een vergunning daartoe heeft.

Uit de aard van de overeenkomst volgt verder dat deze per tijdseenheid wordt betaald. 
Met dit oogmerk is een timer op de app geïnstalleerd die de ouder moet stoppen. Er kan 

62 Zie: www.charlycares.com.
63 Rijksoverheid 2020, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2015/09/30/rege-

ling-dienstverlening-aan-huis.
64 Oppasovereenkomst geraadpleegd via www.charlycares.com op 14 februari 2020.
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zodoende geen discussie ontstaan over de vraag hoe lang de oppasdienst heeft geduurd en 
hoeveel hiervoor verschuldigd is. Verder is de oppas voorafgaand aan de oppasovereenkomst 
zelf vrij om met de ouder de hoogte van het loon te bepalen. Het platform geeft hiervoor 
‘richtlijnen en advies’.65 Die lijken te zien op herhaalopdrachten en bijzondere tijden.

Nu de oppas een arbeidsovereenkomst heeft met de gebruiker, is de Wet minimumloon 
van toepassing. Deze voorziet er tevens in dat het loon is verschuldigd (in beginsel66) over 
de daadwerkelijk gewerkte tijd. Deze aanspraken bestaan richting de gebruiker, niet jegens 
het platform. Een daarnaast bestaande aanspraak jegens het platform ligt niet voor de 
hand. De hoofdelijke of volgtijdelijke aansprakelijkheid ex art. 7:616a BW e.v. is niet aan 
de orde, nu het platform geen opdracht geeft aan de ouder, maar andersom.

Voorts is de Waadi aan de orde bij het loon van dit type platformwerk. Art. 3 van deze wet 
regelt dat de courtage niet door de platformwerker (oppas) mag worden gedragen (en dus 
door de ouder moet worden betaald). Deze regel lijkt in de praktijk makkelijk omzeilbaar 
door de courtage voor rekening van de ouder te brengen en vervolgens (eventueel) het 
loon van de oppas te verlagen.

Aansprakelijkheid voor schade geleden door de platformwerker
In theorie kan Charly Cares aansprakelijk worden gehouden op grond van art. 7:658 lid 4 
BW. De relevantie van deze mogelijkheid is echter beperkt doordat de oppas in ieder geval 
de ouder aansprakelijk kan stellen. Daarmee bestaat immers een arbeidsovereenkomst. 
Voor de vraag of daarnaast het platform aansprakelijk kan zijn, is van belang of Charly 
Cares het oppasbedrijf uitoefent en of de oppas voor zijn/haar veiligheid afhankelijk is 
van Charly Cares. Hoewel het platform in de overeenkomst heeft opgenomen dat het geen 
oppasdiensten aanbiedt, wekt een blik op de site wel die indruk. De meeste aspecten 
van de oppasdienst vallen echter buiten de invloed van Charly Cares, zodat het platform 
weinig kan doen om de veiligheid te beïnvloeden. Wel kan men zich wat voorstellen bij 
aansprakelijkheid van het platform indien bekend is of had moeten zijn dat de ouder (of 
het kind) een bijzonder gevaar oplevert voor de oppas. Stel bijvoorbeeld dat de ouder 
bekend staat als een zedendelinquent of het kind eerdere oppassen heeft mishandeld, dan 
kan het platform aansprakelijk zijn, indien het hiervan op de hoogte is of had kunnen zijn 
en het nieuwe oppassen daarvoor niet waarschuwt.

Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade
Het platform heeft in de oppasovereenkomst de aansprakelijkheid van de oppas aanzienlijk 
beperkt. Dit strekt ter bescherming van de oppas. Tevens heeft het platform een aansprake-
lijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van de oppas (en het platform). Tegelijkertijd 
stipuleert het platform dat het niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die 
veroorzaakt is door de oppas. Aangenomen kan worden dat de oppas geen ondergeschikte 
is van het platform en dus geen bescherming krachtens art. 6:170 lid 3 BW heeft.

65 https://www.charlycares.com/nl/oppassers/verdiensten, geraadpleegd op 16 augustus 2020.
66 Als het bij een eenmalige overeenkomst blijft, geldt niet de minimumaanspraak van drie uur ex 

art. 7:628a BW.
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Daarnaast geldt dat een oppas niet snel jegens de ouder aansprakelijk kan zijn nu hij/zij een 
arbeidsovereenkomst met deze ouder heeft tijdens de duur van de oppaswerkzaamheden. 
Op grond van art. 7:661 BW kan de werkgever de werknemer niet aansprakelijk houden 
voor fouten in de uitoefening van de overeenkomst, tenzij als gevolg van opzet of bewuste 
roekeloosheid. Dit geldt ook voor schade die derden proberen te verhalen op de ouder.

Conclusie
Een oppas van Charly Cares staat er aanzienlijk beter voor dan een vakman van Werkspot 
qua aansprakelijkheid. De oppas kan de ouder aanspreken voor eigen schade en is verzekerd 
voor schade die hij/zij veroorzaakt. Het is vanuit commercieel oogpunt ook wel begrijpelijk 
dat het platform dit standaard regelt. Veel ouders zullen daaraan enig vertrouwen ontlenen 
om hun kind over te laten aan de oppas. Qua loon en ontslagbescherming is de positie van 
een ‘oppasangel’67 evident beter dan die van een vakman bij Werkspot.

6.3.3 Het platform als dienstverlener: Deliveroo

Een voorbeeld van het type c (het platform als dienstverlener) is Deliveroo.68 Daarbij gaat 
het om maaltijdbezorging. Bij Deliveroo gaat het als volgt.69 De consument die een maaltijd 
bestelt op de site van Deliveroo gaat een koopovereenkomst aan met het restaurant dat 
de maaltijd bereidt. Het restaurant heeft een overeenkomst met Deliveroo om op het 
platform te staan en om de bezorging te regelen. Deliveroo (en niet het restaurant) geeft 
een opdracht aan een koerier om de maaltijd te bezorgen. De koerier heeft dus alleen 
een overeenkomst met Deliveroo. Ook denkbaar was geweest dat het platform niet zelf 
opdracht geeft aan de koerier, maar dat het restaurant dit doet, met bemiddeling van het 
platform.70 Ook is denkbaar de variant waarbij het restaurant de maaltijd verkoopt aan 
de bezorger en de bezorger deze weer doorverkoopt aan de consument.71 Het platform is 
juridisch gezien dan louter verantwoordelijk voor het bemiddelen bij de totstandkoming van 
diverse overeenkomsten en levert daarnaast ICT-diensten. We staan stil bij deze varianten 
omdat die laten zien hoe verschillend de opzet van de diverse contractuele relaties met 
en via het platform kan zijn. Dat kan van belang zijn voor de bescherming. Er is dus enige 
terughoudendheid op zijn plaats om aan het voorbeeld van Deliveroo te veel conclusies 
te verbinden voor model c.

Einde overeenkomst
De overeenkomst is in beginsel voor onbepaalde tijd. Deze kan door de opdrachtnemer/
bezorger op ieder moment worden opgezegd en door Deliveroo met een termijn van een 
week. Op grond van art. 7:408 lid 1 BW kan Deliveroo te allen tijde opzeggen. Dat laat 

67 Zo duidt het platform zelf de oppas aan.
68 Ten tijde van het afronden van dit hoofdstuk, wees het Gerechtshof Amsterdam een arrest waarin 

het oordeelde dat koeriers bij Deliveroo als werknemer dienen te worden gekwalificeerd (Hof 
Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392). Er is cassatie aangekondigd. Zoals elders 
in dit hoofdstuk al is opgemerkt, nemen wij geen stelling in over die rechtsvraag, maar stellen 
wij de vraag welke rechtsbescherming er is als platformwerkers geen werknemer zouden zijn.

69 Dit is gebaseerd op ‘Deliveroo Rider Contract – Limitless’, versie 12.12.2018, zoals op 7 maart 
2020 toegezonden door de afdeling voorlichting van Deliveroo.

70 Ook bij Deliveroo zijn er dergelijke concepten; zie ECLI:NL:RBAMS:2019:6292, r.o. 38 e.v.
71 TringTring hanteerde dit model in 2018/2019 (www.tringtring.nl).
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onverlet dat de termijn, grond of de gevolgen van de opzegging door de redelijkheid en 
billijkheid verder kunnen worden ingekleurd (zie par. 6.3.3). Er is ter zake daarvan geen 
beperking opgenomen in de overeenkomst.

Loon
De overeenkomst voorziet in betaling van een all-in bedrag per bezorging. Deliveroo stelt 
voor de bezorger een tweewekelijkse factuur op die na goedkeuring van de bezorger wordt 
betaald. Over de betaaltermijn is niets opgenomen.

Aangezien betaling dus afhankelijk is van de bezorging, is het risico van te late of niet 
bezorging in beginsel voor de bezorger.

Een Deliveroo-bezorger die geen werknemer is, zal wel als zelfstandige maar meestal niet 
tevens als ondernemer kunnen worden gekwalificeerd (zie hiervoor bij Werkspot). In dat 
geval komt hij op grond van art. 2 lid 2 sub b WML in aanmerking voor minimumloon. De 
vraag is vervolgens of dit alleen maar ziet op de periode dat hij de opdracht uitvoert (kort 
gezegd vanaf het moment van acceptatie van de opdracht via de app tot de bezorging) of 
dat ook de tijd waarop hij beschikbaar is als arbeidstijd moet worden beschouwd. Deze 
vraag is niet makkelijk te beantwoorden, alhoewel ‘beschikbaarheid’ als concept in het 
arbeidsrecht bekend is en vrij makkelijk wordt aangenomen. Bovendien mag het recht op 
loon niet voor langer dan zes maanden worden weg gecontracteerd (vgl. art. 7:628 lid 5 
BW). De regels die van toepassing zijn op een zelfstandige (o.m. de afdeling over opdracht) 
bevatten minder duidelijke regels.

Aansprakelijkheid voor schade door de platformwerker geleden
De kernvraag hier is of een bedrijf als Deliveroo een bezorgbedrijf is. Bij Deliveroo lijkt 
die vraag bevestigend te moeten worden beantwoord. Zij geeft immers opdracht tot 
bezorging en doet dat niet namens het restaurant. Gesteld kan dus worden dat de bezorger 
werkzaamheden verricht in het kader van het bedrijf van Deliveroo.72 Het is vervolgens 
de vraag of de bezorger voor de zorg voor zijn veiligheid afhankelijk is van Deliveroo. 
Blijkens het arrest Davelaar/Allspan is daartoe onder meer van belang de vraag in hoeverre 
Deliveroo invloed heeft op de werkomstandigheden van de bezorger en de daarmee verband 
houdende veiligheidsrisico’s. Interessant is dat Deliveroo veiligheidsvoorschriften oplegt 
en overeenkomt dat de bezorger steeds volgbaar is via gps. Daarnaast heeft Deliveroo 
mogelijk kennis die van belang kan zijn voor een veilige uitvoering van de opdracht 
(waar en wanneer vinden de meeste ongelukken plaats? Hoe kun je voorkomen daar 
slachtoffer van te worden?). Denkbaar is dat op basis van deze omstandigheden Deliveroo 
aansprakelijk kan zijn krachtens art. 7:658 lid 4 BW. Toch is voorzichtigheid geboden. Ook 
al kan Deliveroo een bezorger volgen via gps, betekent dit dan dat zij de bezorger ook 
kan behoeden voor een ongeval? In hoeverre zijn de met het verkeer verbonden risico’s 
überhaupt beïnvloedbaar door Deliveroo?

Dit doet de vraag rijzen wat nu precies het verschil bepaalt tussen Werkspot (geen aan-
sprakelijkheid ex art. 7:658 lid 4), Charly Cares (wel aansprakelijk, maar alleen voor 

72 Zie Rb. Amsterdam 26 augustus 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6292.
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zover beïnvloedbaar) en Deliveroo (ook aansprakelijk waarbij de beïnvloedbaarheid wat 
eerder zou kunnen worden aangenomen). Kort gezegd, wanneer een platform zich meer 
als dienstverlener presenteert (type c), wordt het ook aannemelijker dat de werker in 
de uitoefening daarvan werkt en door het platform bovendien kan worden behoed voor 
gevaren die met deze dienst samenhangen.

Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade
In de overeenkomst is opgenomen dat de bezorger vrij is om de overeengekomen werk-
zaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Deliveroo uit te voeren. 
Wel is bedongen dat Deliveroo aanwijzingen en instructies kan geven omtrent het resultaat 
van de opdracht. Voor de toepasselijkheid van art. 6:170 lid 3 jo. lid 1 BW is echter voor het 
aannemen van ondergeschiktheid van belang of er instructiebevoegdheid ten aanzien van 
de opgedragen arbeid is. Het is onzes inziens twijfelachtig of daarvan sprake is; daarvoor 
zijn uiteindelijk de feiten mede bepalend.73 Dat sluit niet uit dat Deliveroo aansprakelijk 
kan zijn krachtens art. 6:171 BW. Een derde zou de bezorger namelijk als een hulppersoon 
ter uitoefening van het bedrijf van Deliveroo kunnen zien. In dat geval heeft de bezorger 
geen bescherming tegen een rechtstreekse claim (art. 6:170 lid 3 BW), maar denkbaar is 
dat de derde liever direct verhaal probeert te nemen op het platform. In de overeenkomst 
is bepaald dat in dat geval de bezorger aansprakelijk is en garandeert verzekerd te zijn 
voor onzorgvuldigheid bij de uitvoering van de dienst en dat de bezorger aansprakelijk is 
voor ieder verlies dat Deliveroo lijdt.

6.3.4 Tussenconclusie

Het voorgaande is hieronder samengevat in tabel 1. In tabel 2 is de mate van bescherming 
per thema gekwalificeerd. Groen betekent dat de werker als opdrachtnemer relatief veel 
bescherming toekomt ten opzichte van de andere typen platforms, rood betekent relatief 
weinig bescherming. Hierdoor valt op dat platformtype b (de bemiddelaar; Charly Cares) 
relatief veel bescherming biedt: twee keer groen en een keer oranje. Dit komt doordat bij 
dit type de platformwerker twee wederpartijen heeft: de ouder en het platform én hij met 
een van hen een arbeidsovereenkomst heeft. Die arbeidsovereenkomst biedt weliswaar 
minder bescherming dan een volledige arbeidsovereenkomst aangezien zij onder het 
bereik van de Regeling dienstverlening aan huis valt (minder ontslagbescherming, geen 
volledig recht op loon bij ziekte, en evenmin verzekerd voor de WW, ZW en WIA), maar 
niettemin verklaart dit de gunstige kwalificaties.

Ten tweede kunnen we iets zeggen over de bescherming van de platformwerkers in 
vergelijking met andere werkers. Vergelijken we de platformwerkers bij Werkspot en 
Deliveroo met een gewone werknemer, dan is het verschil zeer aanzienlijk. Vakmannen 
van Werkspot hebben geen bescherming van enige betekenis op een van de drie thema’s. 
Als we Werkspot echter beschouwen als een facilitator, is dat ook niet schokkend. Dertig 

73 In Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392 werd ten aanzien hiervan ge-
oordeeld: “De werkzaamheden, het ophalen en bezorgen van voedsel, zijn van dien aard, dat 
daarvoor weinig aanwijzingen nodig zijn. Dus de aard van de werkzaamheden brengt met zich 
dat de mate waarin aanwijzingen gegeven worden, op zichzelf niet veel zegt over de aan- dan 
wel afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.”
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jaar geleden hadden vakmannen evenmin enige bescherming van de Gouden Gids te 
verwachten. De bezorgers van Deliveroo (voor zover geen werknemer) hebben enige 
bescherming op het gebied van loon en aansprakelijkheid. Ten aanzien van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst zou nog enige hoop geput kunnen worden uit de rechtspraak 
rond de opzegging van duurovereenkomsten, maar veel heil valt daar niet van te verwachten. 
Het privaatrecht en het publieke arbeidsrecht (zoals de Arbowet, de Artw en de Waadi) 
hebben op dit moment nog niet heel veel te bieden aan de zelfstandige platformwerkers. 
Misschien is in dit verband het belangrijkste gemis een adequate verzekering tegen ar-
beidsongeschiktheid. Zoals bekend is in het pensioenakkoord afgesproken dat die er moet 
komen. Ter relativering geldt wellicht nog dat de hier besproken platformwerkzaamheden 
voor de meeste mensen een bijbaantje zijn tijdens hun jeugd.74

Een derde conclusie is dat werkers bij platformtype c (de dienstverlener/Deliveroo) meer 
bescherming hebben dan de werkers bij platform a (de facilitator/Werkspot). Zouden 
werkers bij type b geen arbeidsovereenkomst hebben, dan zouden die tussen type a en 
c inzitten. Er lijkt dus wel een verband te zijn tussen de hoeveelheid controle die een 
platform uitoefent en de mate van bescherming van de werkers. Dat lijkt in lijn met 
een algemeen aanvaard uitgangspunt: hoe meer zeggenschap iemand heeft, hoe meer 
aansprakelijkheid hij riskeert.

Tabel 1 Werkspot Charly Cares Deliveroo
Opzegbaarheid 
overeenkomst 
met platform

Opzegging niet 
beperkt

Opzegging met 
platform niet 
beperkt/met 
ouder wel

Opzegging niet beperkt

Termijn Eén maand voor 
platform/geen 
termijn voor werker

Geen termijn Eén week voor plat-
form/geen termijn voor 
werker

Betalingstermijn Risico werker Max. vier dagen Tweewekelijks
Incassorisico Risico werker Laag door 

gebruik Adyen
Laag

Risico bij 
wachttijd of 
meerwerk

Risico werker Laag wegens 
timer

Risico werker

WML Geen Wel Wel
Aansprakelijk-
heid ex art. 7: 
658 lid 4

Platform niet aanspr. Platform aanspr. Platform aanspr.

Aansprake-
lijkheid jegens 
derden

Platform niet aanspr. Platform niet 
aanspr./ouder 
wel

Platform niet aanspr.

74 Sinds 1 juli 2020 is het overigens verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis 
maaltijden te laten bezorgen; Stcrt. 2020, 34278.
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Tabel 1 Werkspot Charly Cares Deliveroo
WML Geen Ja, alleen 

gebruiker
Platform aanspr.

Arbowet Geen Ja, alleen 
gebruiker

Artw Geen Ja, alleen 
gebruiker

Tabel 1: de positie van de platformwerker

Tabel 2 Werkspot Charley Cares Deliveroo
Opzegbaarheid 
overeenkomst 
met platform

Termijn

Platform heeft één 
maand opzegtermijn

Arbeidsover-
eenkomst geeft 
bescherming

Vrijwel geen bescher-
ming

Betalingster-
mijn

Incassorisico

Risico bij 
wachttijd of 
meerwerk

WML

Dit is geheel aan 
platformwerker 
overgelaten

Platformwerker 
heeft recht op 
minimumloon en 
andere betalings-
voorwaarden

Recht op minimumloon

Aansprakelijk-
heid ex art. 7: 
658 lid 4

Aansprake-
lijkheid jegens 
derden

Platformwerker 
kan niet bij plat-
form terecht voor 
afwenteling risico 
aansprakelijkheid

Platformwerker 
geheel beschermd 
tegen risico 
aansprakelijkheid

Platformwerker heeft 
soms bescherming 
tegen schade bij 
bedrijfsongeval

Tabel 2: de mate van bescherming van de platformwerker

6.4 Knelpunten en vormen van bescherming

Concluderend zijn er vijf punten die aandacht verdienen bij de bescherming van platform-
werkers tegenover het platform.
1. de courtage (in het bijzonder latere verhoging, zie par. 6.2.1) en het volume aan op-

drachten (zie par. 6.2.2);
2. de macht van het platform om de overeenkomst te wijzigen;
3. de discretionaire bevoegdheid van het platform om de overeenkomst op te zeggen;
4. de aansprakelijkheid voor ongevallen van platformwerkers;
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5. de controle op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de deelnemers. Wegens de grote 
mate van invloed op het ondernemingsproces lijkt men te verwachten dat platforms 
mede controle uitoefenen op de deelnemers. In geval van wangedrag van afnemers of 
werkenden wordt wel betoogd dat het platform hiervoor verantwoordelijk zou zijn.75 
De wettelijke regels zijn hier niet eenduidig over. Bij zuivere bemiddeling (platforms 
van het type a en b) zou dit niet of nauwelijks aan de orde zijn, al kan onderdeel van een 
bemiddeling zijn dat ook de betrouwbaarheid van contractspartijen wordt geverifieerd. 
In het verlengde hiervan ligt de onduidelijkheid over wie aansprakelijk is bij schade 
als gevolg van ongevallen.

Als we de drie typen uit de inleiding hiernaast leggen, lijkt het voor de hand te liggen 
dat we bij een grotere mate van invloed ook een grotere mate van controle vereisen en 
een grotere zorg voor de belangen van de platformwerker. Bij een louter faciliterend 
platform, een prikbordfunctie als type a, lijkt bijvoorbeeld de courtage geen probleem, 
aangezien partijen bij te hoge courtage vanzelf buiten het platform kunnen treden. Bij 
typische ‘alomvattende’ dienstverleningsplatforms als Uber is het feitelijk onmogelijk om 
buiten de app een overeenkomst te sluiten, omdat partijen niet rechtstreeks met elkaar 
in (contractueel) contact komen. Er is hier geen ruimte voor een uitputtende analyse van 
al deze aandachtspunten.

De vijf genoemde onderwerpen zouden dus nader geregeld kunnen worden, door be-
schermende regels te bieden, naar gelang een platform sterker opschuift van type a naar 
b of zelfs c. Bij type c biedt het geldende recht al enige bescherming: art. 7:406 of 7:658 
lid 4 BW zouden bescherming kunnen bieden bij ongevallen van de platformwerker, en 
de WML zou bescherming kunnen bieden ten aanzien van de hoogte van het loon van de 
platformwerker. Van belang is hier dat vragen rond beschikbaarheid en werktijden nog niet 
duidelijk geregeld zijn voor zelfstandigen. Hier zal ook van belang zijn het voornemen om 
het verbod om van degene die bemiddeld wordt een vergoeding te vragen uit te breiden 
tot sommige platforms.76 Aanvullende regels zouden met name passend kunnen zijn ten 
aanzien van:
 – wijzigingsbevoegdheid en instemmingsrecht (zoals bij franchise). Dit is met name 

van belang bij wijziging van de courtage. Er zou ook overwogen kunnen worden om 
art. 7:613 BW van overeenkomstige toepassing te verklaren op platforms. Dit artikel 
schrijft voor dat een beding waarbij de werkgever gerechtigd is om de overeenkomst 
eenzijdig te wijzigen alleen afdwingbaar is indien de werkgever een zwaarwichtig 
belang moet hebben, waarvoor dat van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid moet wijken;

 – expliciete regeling over draagplicht/aansprakelijkheid voor bedrijfsrisico’s en claims 
van afnemers

 – expliciete regeling voor eventuele verplichting om controles uit te voeren ten aanzien 
van de betrouwbaarheid van afnemers en werkenden.

75 Bijvoorbeeld de eiser in de zaak Murray v. Uber Technologies, Inc. and Frederick Q. Amfo, <https://
judicialcaselaw.com/courts/mad/cases/1_20-cv-11250-NMG/095110145124?page=1>.

76 Brief van de Minister van SZW d.d. 18 juni 2020 (Kamerstukken I 2019/20, 35074, T, p. 16-17).
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Veel bescherming is uiteindelijk afhankelijk van de vraag wat een platform nu eigenlijk is: 
een aanbieder van een dienst of een bemiddelaar? Hier zijn allerlei vervolgvragen te stellen: 
het lijkt vaak én een dienst én een bemiddelaar te zijn. Hoe stelt men vast wat bepalend 
is? Maakt de reguleringscontext nog uit of geldt ‘eenmaal een dienst altijd een dienst’? Is 
de oorspronkelijke intentie van het platform van belang? Dit zijn rechtsvindingsvragen 
die het bestek van dit artikel te buiten gaan, maar zeker verder aandacht behoeven in het 
onderzoek naar de juridische aard van het platform.


