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Wat kom ik doen?

 Uitnodiging NGSZ: Wij willen je vragen in te gaan:
 op de betekenis voor de manier waarop we sociale 

zekerheid hebben georganiseerd  thema 1

 Hoe regel je dat voor deze groep?  thema 2

 Latere tweets NGSZ:
 3/8 Leidt platformwerk tot een nieuwe onverzekerde 

onderklasse?  thema 3

 5/8 Wat is er nodig om de platformeconomie te laten 

werken?  thema 4 (niet mijn thema)

 8/8 Hoe kunnen de belangen van platformwerkers 

worden geborgd?  thema 2?



Eigen thema: platformarbeid als tijdbom 

(NGSZ thema 1)



Status PF-werker t.a.v. werkn.verzekering

Drie opties. PF-werker is…

1) in loondienst:  verzekerd o.g.v. art 3

2) ‘gelijkgesteld’; werkt doorgaans 2 d/w en verdient 

met deze arbeid minstens 40% ML (€ 145) p/w. 

verzekerd o.g.v. art 5. Grondslag minimum: 

tegengaan kruimelverzekeringen. Let op: 

meerdere ‘kruimels’ zijn geen        !

3) opdrachtnemer (zelfstandige)  uitgesloten v. 

werknemersverzekeringen (diverse bepalingen)



PF-arbeid, welke kant gaat het op?

 SEO-rapport laat zien dat
1) risico pf-arbeid niet zit in omvang, maar in groeipotentieel

2) pf-en alles uit de kast trekken om onder arb.ovk uit te komen 

(muv schoonmaakbranche, waarvoor eigen uitzondering geldt).

 Recente jur: zolang ze zich aan de regels van het 

arbeidsrecht houden volgt de rechter.

 Wel bieden sommige PF-en werkende een 

aansprakelijkheids- en AO-V (‘risque professionel’)

Dit pleit voor koppeling met dossier zzp-arbeid



De ZZP-wet: waar staan we nu?

Wet moet er per 1.1.20 staan. Minister wil zzp-markt 

met drie typen werkenden*

 Sterk: kunnen goede tarieven bedingen, schakelen 

moeiteloos tussen opdrachtgevers  opt out

 Midden  opdrachtgever moet per klus 

toestemming aan belastingdienst vragen de 

werkende als zzp’er in te huren (via webmodule)

 Onderkant  arb.ovk wordt verondersteld.

 * criteria: opdrachtgevers-(on)afhankelijkheid + 

verdiensten



Wat is de relatie met het zzp-dossier?

 Zzp-dossier laat zien dat de politiek wel oren heeft 

naar een opt-out

 Arb.ovk-dossier laat zien dat uitbreiding van begrip 

arbeidsovk lastig is. Welk criterium leg je aan?

 Pf-werk is ‘accelerator’. Technologie hierachter heet 

niet voor niets ‘disruptive’

Stelling: met een opt-out variant is het hek van de dam



Terug naar de thema’s

 De gevolgen van PF- arbeid voor de manier 

waarop we sociale zekerheid hebben 

georganiseerd (PF/ZZP-werk als         )

 De (on)wenselijkheid om PF-werkers in 

werknemersverzekeringen te betrekken

 En hoe dan?



PF- / zzp-arbeid en sociale bescherming

 Discussie loopt overwegend langs gebaande paden: 
 je hebt een arb.ovk of je bent gelijkgesteld ….

 of je bent outsider 

 alles of niets 

 “Alles” =
 inkomensbescherming bij ziekte (werkgever of vangnet), 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid (dubieus vanwege referte-

eis);

 re-integratieverplichtingen werkgever of UWV

 premieplicht voor al die verzekeringen

Effect:  oververzekering, premieplicht voor niet-

bestaande dekking en soms irreële re-iverplichtingen



Maar wat dan? 

Interessant initiatief vanuit Europa (maart 2018): 

aanbeveling tot het regelen van (meer) sociale 

bescherming voor zelfstandigen. Elementen:

 deelnameplicht in bestaande regelingen tav

ziekte, invaliditeit, moeder- en vaderschap;

 deelname op vrijwillige basis in regelingen voor 

werkloosheid.

van Columbus? Helaas: “Nederland” is tegen.



Terug naar thema’s op 

 Leidt platformwerk 

tot een nieuwe 

onverzekerde 

onderklasse? 

 Hoe kunnen de 

belangen van 

platformwerkers 

worden geborgd?

Mwah. Pf-werk biedt 

zowel kansen als risico’s

Pf- en ander zzp-werk 

vraagt om herbezinning 

op de grondslagen van 

ons SV-stelsel. En dit om 

meer redenen dan “de 

belangen van pf-werkers”


