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1. Introductie
Promotieonderzoek - Universiteit van Tilburg
•

De betekenis van de beginselen partijautonomie en ongelijkheidscompensatie bij de
beantwoording van de kwalificatievraag

•

Centraal: het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ ex art. 7:610 BW

1. Introductie
Promotieonderzoek - Universiteit van Tilburg
•

Art. 7:610 BW: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de
werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon
gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

•

Art. 7:659 BW: De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten; hij kan zich daarin
niet dan met toestemming van de werkgever door een derde doen vervangen
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1. Introductie
Promotieonderzoek - Universiteit van Tilburg
•

Art. 7:610 BW is een bijzondere privaatrechtelijke overeenkomst: in beginsel
contractsvrijheid

•

Dwingend recht = beperking partijautonomie

•

Rechtvaardiging = ongelijkheidscompensatie

1. Introductie

CW1

Promotieonderzoek - Universiteit van Tilburg
•

Wetsgeschiedenis-, literatuur- en rechtspraakonderzoek

•

Rechtspraakonderzoek: 243 uitspraken feitelijke instanties
•

Partijautonomie en ongelijkheidscompensatie

•

Partijbedoeling?
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1. Introductie
Promotieonderzoek - Universiteit van Tilburg
•

Zoektocht naar de ‘ongelijkheid’ in ongelijkheidscompensatie

2. Van Groen/Schoevers naar X/Gemeente Amsterdam
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Groen/Schoevers
HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495
•

Belastingadviseur Groen (c.v.)

•

Mondelinge overeenkomst met opleidingsinstituut Schoevers

•

Betalingen op factuur (btw)

•

Geen afdracht loonbelasting/premies werknemersverzekeringen

Groen/Schoevers
HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495
•

Ktr. en Rb.: geen arbeidsovereenkomst

•

HR: “Hiermee heeft de Rechtbank kennelijk en terecht tot
uitgangspunt genomen dat partijen die een overeenkomst sluiten
die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling, deze
overeenkomst op verschillende wijzen kunnen inrichten, en dat
wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun
bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in
aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de
overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus daaraan
inhoud hebben gegeven.”
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X/Gemeente Amsterdam
HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746
•

Mw. X ontvangt IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

•

‘Plaatsingsovereenkomst participatieplaatsen in het kader van de
Wet werk en bijstand (WWB)’ voor de duur van 6 maanden, 32
uur p.w. (2x)

•

2x stimuleringspremie (€ 231,20 en € 233,90)

•

Rb. en Hof: geen arbeidsovereenkomst
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X/Gemeente Amsterdam
HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746
“Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de
bedoeling van partijen dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst
moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.”

“Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en
verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de
arbeidsovereenkomst”

X/Gemeente Amsterdam
HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

“De (…) kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de –
daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn
overeengekomen.”
“Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf.
Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en
verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de
kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).”
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Tussenstand

• Tweefasentoets: Eerst uitleggen (Haviltex), dan kwalificeren
• Partijbedoeling m.b.t. de kwalificatie van de overeenkomst niet relevant

Wat betekent X/Gemeente Amsterdam
voor de praktijk?
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I.

De ‘tweefasentoets’

II. De rol van de partijbedoeling

I. De ‘tweefasentoets’
Terugblik: Groen/Schoevers
Wat tussen partijen heeft te gelden wordt bepaald door
hetgeen partijen:
“bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond,
mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij
feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben
gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven.”
“Aan de hand van de op deze wijze vastgestelde inhoud
van de overeenkomst kan de rechter vervolgens bepalen
of de overeenkomst behoort tot een van de in de wet
geregelde bijzondere overeenkomsten”

Uitleg

Kwalificatie
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II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Groen/Schoevers (1997)
“De Rechtbank heeft (…) deze vraag beoordeeld aan de hand van de
feiten en omstandigheden van het geval, waarbij zij doorslaggevende
betekenis heeft toegekend aan de vraag of partijen totstandkoming van
een arbeidsovereenkomst hebben beoogd.”
“Hiermee heeft de Rechtbank kennelijk en terecht tot uitgangspunt
genomen dat partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het
verrichten van werk tegen betaling, deze overeenkomst op verschillende
wijzen kunnen inrichten, (…)”

II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Diosynth/Groot (2004)
“Wanneer immers beide partijen (…) bij het aangaan van de tussen
hen gesloten (…) overeenkomst hebben beoogd dat deze als een
overeenkomst van opdracht en niet als een arbeidsovereenkomst
diende te worden aangemerkt, is dat van belang - zij het niet zonder
meer beslissend - voor de tussen partijen betwiste kwalificatievraag.”
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II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
UvA/Beurspromovendi (2006)
“bij de beantwoording van de vraag of hier van een
arbeidsovereenkomst sprake is, rekening moet worden gehouden met
de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven en
met hun bedoelingen”

II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Feitelijke rechtspraak 1997 – 2020
•

243 uitspraken

Stelling: De partijbedoeling werd in de feitelijke
rechtspraak voor X/Gemeente Amsterdam
vrijwel altijd meegewogen

www.menti.com - 9467 3327
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II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Feitelijke rechtspraak 1997 – 2020
•

Partijbedoel ing ni et
(uitdr ukkel ijk) meegewogen
Partijbedoel ing w el
meegewogen

243 uitspraken

125

118

Meewegen partijbedoeling gericht op kwalificatie

II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Feitelijke rechtspraak 1997 – 2020
•

Partijbedoel ing ni et
(uitdr ukkel ijk) meegewogen
Partijbedoel ing w el
meegewogen

243 uitspraken

“Voor de beantwoording van de vraag of
tussen partijen een arbeidsovereenkomst
tot stand gekomen, is in de eerste plaats
van belang of partijen de totstandkoming
van een arbeidsovereenkomst hebben
beoogd”

125

118

Hof Amsterdam (2015)
Meewegen partijbedoeling gericht op kwalificatie
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II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Feitelijke rechtspraak 1997 – 2020
•

Partijbedoel ing ni et
(uitdr ukkel ijk) meegewogen
Partijbedoel ing w el
meegewogen

243 uitspraken

“Blijkens HR 14 november 1997, NJ 1998,
149 dient deze vraag te worden
beoordeeld aan de hand van de feiten en
omstandigheden van het geval, waarbij
doorslaggevende betekenis toekomt aan
de vraag of partijen totstandkoming van
een arbeidsovereenkomst hebben
beoogd.”

125

118

Rb. Den Haag (2015)

Meewegen partijbedoeling gericht op kwalificatie

II. De rol van de partijbedoeling - Terugblik
Feitelijke rechtspraak 1997 – 2020
•

Partijbedoel ing ni et
(uitdr ukkel ijk) meegewogen
Partijbedoel ing w el
meegewogen

243 uitspraken

106
Ar beids overeenkomst

19

125

68
118

50
Ar beids overeenkomst

Geen arbei dsovereenkomst

Geen arbei dsovereenkomst

Partijbedoeling wel meegewogen (125)

Partijbedoeling niet (uitdrukkelijk) meegewogen (118)

Meewegen partijbedoeling gericht op kwalificatie
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II. De rol van de partijbedoeling - Tussenstand

•

Partijbedoeling voorheen vaak meegewogen
Opmerking Hoge Raad in X/Gemeente Amsterdam niet zonder betekenis: in meer
dan de helft van de uitspraken werd betekenis toegekend aan de partijbedoeling
(51%)

•

Meewegen partijbedoeling = minder vaak arbeidsovereenkomst
In uitspraken waarin betekenis toekwam aan de partijbedoeling, was minder vaak
sprake van een arbeidsovereenkomst (14,5% tegenover 42,9% in uitspraken waarin
geen betekenis toekwam aan de partijbedoeling t.a.v. kwalificatie)

II. De rol van de partijbedoeling - Vooruitblik
• Speelt de partijbedoeling nog een rol?
• Partijbedoeling t.a.v. de kwalificatie niet!
• Maar, uitlegfase = Haviltexen!
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II. De rol van de partijbedoeling - Vooruitblik
• Haviltex (1981):
“Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan
op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en
weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen
en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar
mochten verwachten.”
“Daarbij kan mede van belang zijn tot welke
maatschappelijke kringen partijen behoren en welke
rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.”

II. De rol van de partijbedoeling - Vooruitblik
• Mogelijke ‘doorwerking’ van de partijbedoeling via
de uitlegfase via ‘opdrachtovereenkomst-achtige’
afspraken?
• Aansprakelijkheid, beloning bij niet-werken,
opzegging, etc. (o.a. Boot, USZ 2020/300)
• Ruimte voor ‘schriftelijk goed uitgewerkte’
contracten (De Laat, Prg. 2020/314)?
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Samenvatting: Van Groen/Schoevers naar X/Gemeente Amsterdam
I.

De ‘tweefasentoets’
Eerst uitleggen, dan kwalificeren

II.

De rol van de partijbedoeling
In uitlegfase speelt ‘resterende’ partijbedoeling een rol (Haviltex)

3. De proef op de som: rechtspraak na X/Gemeente Amsterdam
Civielrechtelijke kwalificatieuitspraken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rb. Noord-Holland 9 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10859
Rb. Den Haag 17 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11733
Rb. Noord-Nederland 25 november 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4524
Rb. Noord-Holland 25 november 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:9964
Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5753
Rb. Amsterdam 9 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:545
Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392
Rb. Noord-Holland 17 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:1340
Rb. Zeeland-West-Brabant 22 februari 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:817
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1696
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3. De proef op de som: rechtspraak na X/Gemeente Amsterdam

Stelling: In de feitelijke rechtspraak van na X/Gemeente
Amsterdam werd in de meerderheid van de gevallen een
arbeidsovereenkomst aangenomen.

www.menti.com - 9467 3327

3. De proef op de som: rechtspraak na X/Gemeente Amsterdam
Kwalificatieuitspraken na X/Gemeente Amsterdam

Ja
37%

Nee
63%
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CASUS 1

Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5753
•

Barman verricht sinds 2015
‘barmanwerkzaamheden’ op basis van
arbeidsovereenkomst (10 u p/w)

•

Daarnaast: beheren sociale media,
organiseren van evenementen, boeken van
DJ’s en artiesten, beheer techniek

•

Betaling op basis van factuur, barman mocht
eigen uurtarief bepalen

CW2
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Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5753

CW2

Hoe oordeelt u?
Arbeidsovereenkomst: ja of nee?

www.menti.com - 9467 3327

Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5753
•

Geen arbeidsovereenkomst

•

Rb. Amsterdam (r.o. 12): “Op grond van de
afspraken tussen partijen en de manier
waarop zij daaraan uitvoering hebben
gegeven moet de overeenkomst die tussen
partijen bestaat – ten aanzien van de
aanvullende werkzaamheden – dan ook
worden gekwalificeerd als een
overeenkomst van opdracht en niet als een
arbeidsovereenkomst (HR 6 november
2020, ECLI:NL:HR:2020:1746).”

19

24-03-2021

Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5753
•

Aanvullende werkzaamheden hadden ander
karakter dan barmanwerkzaamheden: geen
gezagsverhouding

•

Barman mocht zich vrij laten vervangen

•

Factuurbasis; barman bepaalde zelf tarief

•

“Dat [verzoeker] incidenteel zijn bardiensten
ook op factuurbasis betaald heeft gekregen,
doet hier niet aan af.”

Rb. Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL: RBAMS:2020:5753
• X/Gemeente Amsterdam-maatstaf
gehanteerd
• Uitlegfase (Haviltex):
•

Aard van het werk: geen gezag, vrije
vervanging

•

‘Waarde’ van factuurafspraak in het
licht van de ‘barmanarbeidsovereenkomst’?

•

Rekening gehouden met
maatschappelijke positie?
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CASUS 2

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1696
•

Van Leur Reinigingswerken vs. dochter van de directeur

•

Na overlijden directeur wordt broer (van dochter) directeur

•

Discussie over aanvang arbeidsovereenkomst: 2005 of 2013?

•

Geen schriftelijke overeenkomst

•

Vanaf 2005 maandelijks betalingen

•

2005: echtscheiding dochter
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Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1696

Hoe oordeelt u?
Arbeidsovereenkomst: ja of nee?

www.menti.com - 9467 3327

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1696
•

Arbeid?

•

Dochter was (ook) elders werkzaam als doktersassistente (24 u p/w)

•

Loonstroken kunnen niet als bewijs dienen

•

Geen arbeidsovereenkomst vóór 2013

•

Partijbedoeling niet meegewogen
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CASUS 3

Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
• Maaltijdbezorgers Deliveroo
• Vanaf 1 juli 2018 op basis van opdrachtovereenkomst
• Rb. Amsterdam 23 juli 2018: opdrachtovereenkomst
• Rb. Amsterdam 15 januari 2019: arbeidsovereenkomst(en)
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Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
• Hof: arbeidsovereenkomsten
• R.o. 3.4 m.b.t. X/Gemeente Amsterdam: “Hetgeen in de onderhavige procedure door
partijen in de gedingstukken is opgemerkt over de hiervoor onder genoemde
‘partijbedoeling’ ziet op deze kwalificatiefase en is daarmee ook niet meer relevant.”
• Duidelijke structuur:
i.

Uitleg (‘Vaststelling van de tussen partijen overeengekomen rechten en
verplichtingen’)

ii.

Kwalificatie (‘Conclusie’)

Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Arbeid:
•

Vrije vervanging? (r.o. 3.7.5)

•

“Het hof gaat er daarom van uit dat in deze wel sprake is van een situatie dat een bezorger zich bij
gelegenheid kan laten vervangen, maar dat niet gebleken is dat zich de situatie voordoet dat een
bezorger zich permanent door iemand anders, zonder dat dit door Deliveroo is geaccepteerd, laat
vervangen.”

•

“Gelet op de relatief eenvoudige aard van de te dezen uit te
voeren werkzaamheden stelt Deliveroo kennelijk weinig eisen
aan de toestemming die zij aan een bezorger geeft om zich te
laten vervangen. De vervangingsmogelijkheid die bezorgers
hebben, is daarmee niet onverenigbaar met het bestaan van
een arbeidsovereenkomst, aangezien ook binnen een
arbeidsovereenkomst de mogelijkheid bestaat dat de werknemer
zich met toestemming van de werkgever laat vervangen.”
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Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Loon:
•

Per bestelling, hoogte vastgesteld door Deliveroo

•

Meeste bezorgers niet btw-plichtig
• Onderscheid Regular en Unlimited
• 2/3 bezorgers ‘hobby-matig’ à niet btw-plichtig uitgangspunt

•

“De wijze waarop de loonbetaling door Deliveroo plaatsvindt, wijst naar het oordeel van het hof
eerder op de aanwezigheid dan op de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. “ (r.o. 3.8.3)

Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Gezag:
•

R.o. 3.9.3: “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 zich zelf niet veel zegt over de aan- dan wel
afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.”

•

Maaltijdbezorging = kernactiviteit
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Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Gezag:
•

R.o. 3.9.6: “Deliveroo heeft niet alleen herhaaldelijk de contractsvorm
op basis waarvan bezorgers hun werkzaamheden verrichten gewijzigd
(eerst arbeidsovereenkomst, toen opdrachtovereenkomst, met later de
keuze tussen Regular en Unlimited), maar ook de wijze waarop de
werkzaamheden worden georganiseerd (eerst door middel van het SSBsysteem, sinds maart 2020 door middel van het Free Login-systeem).”

•

“Dat het Deliveroo is die de inhoud van de contracten en de wijze
waarop de werkzaamheden worden georganiseerd steeds eenzijdig
wijzigt, duidt er ook op dat Deliveroo gezag uitoefent over de bezorgers.
In algemene zin is een arbeidsovereenkomst immers vaker een door de
werkgever opgesteld adhesiecontract, wat door de werknemer al dan
niet geaccepteerd kan worden, terwijl tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer eerder zal worden onderhandeld over de inhoud van de
overeenkomst.”

Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Gedurende een zekere tijd:
•

Verwaarloosbare arbeidsomvang?
• FNV: Nee, zie Richtlijn Transparante
Arbeidsvoorwaarden (EU 2019/1152),
socialezekerheidswetgeving

•

Deliveroo: 60% verricht ten minste één maand of meer
geen bezorgingen

•

Hof (r.o. 3.10.3): “Indien dat juist is dan zegt dat niet zo
veel, omdat ook een werknemer per jaar minimaal vier
weken vakantie heeft: de onderbreking van
werkzaamheden gedurende een maand per jaar kan dus
ook passen bij het werken op grond van een
arbeidsovereenkomst.”
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Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Overige omstandigheden (r.o. 3.11.1-6)

•

“De Hoge Raad overweegt in het arrest X/Gemeente Amsterdam
(ECLI:NL:HR:2020:1746) dat de tussen partijen overeengekomen
rechten en verplichtingen dienen te worden vastgesteld, en op basis
daarvan de kwalificatie van de overeenkomst dient plaats te vinden.
In dat verband acht het hof, naast hetgeen hierboven is overwogen,
nog het volgende van belang.”

•

‘Resterende’ partijbedoeling?

Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Overige omstandigheden (r.o. 3.11.1-6)

•

Deliveroo heeft ongevallenverzekering afgesloten

•

Tarief is te laag: bezorgers kunnen hier zelf geen verzekering van
afsluiten

•

Bij Regular-contract: gratis aansprakelijkheidsverzekering

•

Arbeidsovereenkomst-achtige afspraken!
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Hof Amsterdam 16 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:392
•

Tot slot: partijautonomie en ongelijkheidscompensatie

•

“Ook wanneer werkzaamheden een bijbaantje vormen (…), kan er
behoefte bestaan aan de bescherming die het arbeidsrecht aan
werknemers geeft.” (r.o. 3.11.5)

•

“Het bij herhaling door Deliveroo ingenomen standpunt, dat een
groot aantal van haar bezorgers de voorkeur geeft aan een
opdrachtovereenkomst boven een arbeidsovereenkomst, acht het hof
– zo dit al juist zou zijn - daarom niet van belang.” (r.o. 3.11.6)

•

Zie ook: annotatie J.H. Bennaars (AR-Updates.nl 2021-0171)

3. De proef op de som: rechtspraak na X/Gemeente Amsterdam
Vindplaats
Rb. Den Haag 17 november 2020,
ECLI:NL:RBDHA:2020:11733

Arbeidsovereenkomst?
Ja

Rb. Noord-Holland 25 november 2020,
ECLI:NL:RBNHO:2020:9964

Nee

Rb. Amsterdam 25 november 2020,
ECLI:NL:RBAMS:2020:5753

Nee

Rb. Amsterdam 9 februari 2021,
ECLI:NL:RBAMS:2021:545

Ja

Hof Amsterdam 16 februari 2021,
ECLI:NL:GHAMS:2021:392

Ja

Rb. Noord-Holland 17 februari 2021,
ECLI:NL:RBNHO:2021:1340

Nee

Rb. Zeeland-West-Brabant 22 februari 2021,
ECLI:NL:RBZWB:2021:817

Nee

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021,
ECLI:NL:GHARL:2021:1696

Nee

Deliveroo
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Betekenis voor de praktijk?
• Partijbedoeling t.a.v. kwalificatie (bijv. in considerans): niet relevant voor kwalificatievraag!
• ‘Resterende’ partijbedoeling?
•
•
•

Wel van belang in uitlegfase?
Wat valt er op te maken uit de gemaakte afspraken?
Maar, let op: maatschappelijke positie!

• A-G De Bock: geen strategische vormgeving van contracten!

4. De webmodule & de opdrachtgeversverklaring

• Tot 2016: Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
• 2016: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
• Regeerakkoord Rutte-III (2017): ‘Maatregelenpakket werken als zelfstandige’
•

Verschillende voorstellen: Arbeidsovereenkomst bij Laag Tarief (ALT), opt-out,
minimumtarief zelfstandigen, ondernemersovereenkomst
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4. De webmodule & de opdrachtgeversverklaring
Webmodule & opdrachtgeversverklaring
•

Vragen in webmodule m.b.t. gemaakte afspraken: aard van de werkzaamheden,
urenomvang, afspraken m.b.t. aansprakelijkheid, materialen, werken voor derden
(concurrenten), etc.

•

Max 10 pt. bij zwaarwegend element, max. 5 pt. bij minder zwaarwegend element
•
•
•

0 t/m 44 punten: opdrachtgeversverklaring
45 t/m 69 punten: geen oordeel mogelijk
70 punten of meer: indicatie dienstbetrekking

•

Kamerbrief d.d. 10 februari jl.: “ De inrichting van de webmodule is dus reeds in lijn
met wat de Hoge Raad hierover heeft bepaald in haar arrest.”

•

TRA 2020/79: ‘De opdrachtgeversverklaring en de webmodule: heiligt het doel de
middelen?’

4. De webmodule & de opdrachtgeversverklaring

Webmodule & opdrachtgeversverklaring
•

Testfase (sinds 11 januari jl.)

•

Voorlichtingsinstrument: vrijwillig & anoniem

•

Na 6 maanden evaluatie

•

Handhaving op z’n vroegst per 1 oktober 2021

•
•

Vooralsnog: modelovereenkomsten
Voor 6 november 2020 goedgekeurde overeenkomsten verliezen door X/Gemeente
Amsterdam niet hun geldigheid
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5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21
Zie ook: D.J.B. de Wolff, ‘Regulering van werk: wat zeggen de
verkiezingsprogramma’s?’, TRA 2021/16

5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21
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5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21

5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21
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5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21

5. Vooruitblik: verkiezingsprogramma’s ‘21
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5. Vooruitblik
• Commissie Borstlap: ‘werknemer, tenzij’
• H. van Steenbergen & E.B. Wits, TRA 2020/91
‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap. Hoe
een vermoeden van werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen’
• Voorstel 7:610c BW: werknemer, tenzij

5. Vooruitblik

Stelling: Ik ben voorstander van een ‘werknemer, tenzij’-benadering

www.menti.com - 9467 3327
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5. Vooruitblik
Voorstel 7:610c BW:
“Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende zekere tijd arbeid verricht, wordt
vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst, tenzij die ander aannemelijk maakt dat aan elk
van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
(a) hij die arbeid verricht, verricht die arbeid zonder toezicht en zonder instructie van die ander, zowel op grond van
de overeenkomst krachtens welke de arbeid wordt verricht als in feite;
(b) hij die arbeid verricht, verricht werkzaamheden die buiten de gewoonlijk door de onderneming van de werkgever
verrichte werkzaamheden vallen;
(c) hij die arbeid verricht, houdt zich gewoonlijk bezig met een onafhankelijk begonnen vak, beroep of bedrijf van
dezelfde aard als dat waarmee de verrichte arbeid te maken heeft.”

5. Vooruitblik
Kamerbrief d.d. 10 februari 2021 (p. 7)
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Afronding
Vragen, suggesties, sparren?

s.said@jur.ru.nl

Veel dank!
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