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Gerechtshof ziet de
maaltijdbezorger van
Deliverooalswerknemer

RikWinkel
Amsterdam

MaaltijdbezorgersvanDeliveroozijngeenzelf-
standig ondernemers,maar werknemers die
doorhunwerkgeverwordengeprestalsschijn-
zelfstandigetewerken.Diesymbolischbelang-
rijkeoverwinningboektevakbondFNVgisteren
bij het gerechtshof inAmsterdam.

Deliveroobegonin2015metkoeriers invaste
dienst,maarschakeldein2018overopzzp-con-
tracten,mede omdat de veelal jonge ‘freelan-
cers’ behoefte zouden hebben aan die flexibi-
liteit. Sindsdien staan de koeriers hoog op de
politieke agenda. Van links tot rechts pleiten
partijen in hun programma’s voormaatrege-
lenomschijnzelfstandigheidterugtedringen.

FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha
noemt de uitspraak zo helder als maar kan.
‘Wij zijn blij. Latenwenuophoudenmetdeze
schijnvertoningvanDeliveroo.’Debondrekent
eropdathetzelfdehof laterdit jaar zal bevesti-
gendathetbedrijfonderdecaoberoepsgoede-
renvervoervalt.Hetbedrijfstakpensioenfonds
heeft intussenalmetsuccesgeclaimddatDeli-
veroopremiesmoet innenenafdragen.

Het bedrijf reageert teleurgesteld en gaat
dekwestie voorleggenaandehoogste rechter,
deHoge Raad. Andere rechters, in Nederland
en in andere Europese landen, zouden eerder
hebbengezegddatDeliverooweldegelijk zelf-
standig werk biedt’, aldus eenwoordvoerder.

Hethofzoude ‘riders’devrijheidafpakkenom
te bepalenwanneer, hoelang en opwelkema-
nier zijwerken.

VolgensBoufangachakunnenbezorgersnu
een arbeidsovereenkomst opeisen. Die geeft
ze recht op cao-loon, doorbetaling bij ziekte
en van de tijd dat ze bij een restaurantmoe-
tenwachten. Na de uitspraak van de kanton-
rechterdeeddebonddezelfdeoproep.Datzich
toenmaar een handjevolmeldde, gaf volgens
Deliveroo aan dat bezorgers helemaal niet op
debemoeienis vanFNVzitten tewachten.Het
hofsteltechterdatdebondvoorhunbelangen
kanopkomen.

Het arrest bevestigt niet alleen de uitspraak
van de kantonrechter uit 2019,maar voegt er
nieuwe overwegingen aan toe, waardoor koe-
riers juridischnog steviger inhet zadel komen
te zitten. Op bijna alle criteria die bepalen of
werkendenindienstofzzp’ers-in-opdrachtzijn,
slaat debalans volgenshet hof door inde rich-
ting vanwerknemerschap.Ze verrichten tegen
loongedurendezekeretijdarbeidindienstvan
dewerkgever—envallendusonderdiensgezag.

Alleen het feit dat de bezorgers zelfmogen
bepalenhoezefietsen,duidteropdatzeniet in
dienstzijn.Aandeanderekantmageenvracht-
wagenchauffeur indienstvaneentransportbe-
drijfdatook,dusopzichzelfbewijstdievrijheid
nogniet dat eenbezorger een zzp’er is.

Het hof laat geen spaanheel vande redene-
ring dat Deliveroo een IT-bedrijf is en het be-
zorgen vanmaaltijden als nevenactiviteit uit-
besteedt aan derden. ‘Het hof kanDeliveroo
hierinnietvolgen.Opdewebsitestaateenfilm-
pjemet de titel ‘Maaltijdbezorging is het hart
vanonzeorganisatie’. Indealgemenevoorwaar-
den staat: “Ons doel is om je te koppelen aan
derestaurantswaarmeewijsamenwerken.”De
naamvanDeliverooduidtookophetbezorgen
vangoederen’, aldushet arrest.

Zoalsdestijdsalwerdvoorspeld,baseerthet
hofzichvooreendeelopeenrecenteuitspraak
vandeHogeRaadover de kwalificatie van een
arbeidsovereenkomst. Innovember vorig jaar
stelde de hoogste rechter dat de ‘bedoeling
van partijen’ daarvoor niet relevant is. Zodra
de overeengekomen rechten en plichten vol-
doen aan dewettelijke omschrijving, gaat het
omeenarbeidsovereenkomst.Hetmaaktdus
niet uit of jemet een papiertje kunt zwaaien
waarin staat dat je iets anders beoogt.

$ FNVboekt overwinning in de
strijd tegen schijnzelfstandigheid

$ Koeriers komen juridisch nog
steviger in het zadel te zitten

$ Deliveroo is teleurgesteld en
stapt naar deHogeRaad

Het gerechtshof
laat geen spaan heel
van de redenering
dat Deliveroo een
IT-bedrijf is
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