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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in de mededeling van de Commissie van 6 juni 2016 getiteld "Een 

Europese agenda voor de deeleconomie" (COM(2016) 356)– wordt benadrukt dat de 

platformeconomie aan betekenis toeneemt en het economisch beleid en het 

werkgelegenheidsbeleid beïnvloedt, onder meer voor wat betreft groei en banen, en dat de 

mededeling beleidsaanbevelingen voor de lidstaten bevat; overwegende dat die 

mededeling richtsnoeren geeft inzake toepasselijke Uniewetgeving die werkenden, 

bedrijven, lidstaten en de maatschappij in het algemeen moeten helpen de vruchten van de 

platformeconomie te plukken; 

B. overwegende dat de bevordering van sociale rechtvaardigheid en bescherming, zoals 

gedefinieerd in artikel 3 VEU en artikel 9 VWEU, eveneens doelstellingen zijn van de 

interne markt van de EU; 

C. overwegende dat het percentage zelfstandigen (2006: 3,7 %, 2016: 5,6 %) en het 

percentage werkenden dat een tweede baan neemt (2002: 3,6 %, 2016: 4,2 %) in de EU 

toenemen; overwegende dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de 

werkgelegenheid in de platformeconomie; overwegende dat de Commissie en de lidstaten 

meer aandacht moeten besteden aan de sociale dimensie van de platformeconomie door 

een grondige analyse te maken en gegevens te verzamelen over nieuwe vormen van werk, 

de veranderende regelgevingsomgeving te monitoren en de uitwisseling van goede 

praktijken tussen lidstaten aan te moedigen, teneinde de maatschappelijke uitdagingen in 

verband met deze nieuwe economie het hoofd te bieden; 

D. overwegende dat de servers en hoofdkantoren van veel platforms buiten de Europese Unie 

gelegen zijn en zich daardoor onttrekken aan de Europese wetgeving; 

E. overwegende dat in het verslag van het Parlement van 20 december 2016 over de 

Europese pijler van sociale rechten1benadrukt wordt dat het belangrijk is te zorgen voor 

voldoende capaciteit om op het niveau van de lidstaten passende sociale bescherming te 

bieden aan alle mensen ongeacht hun arbeidsvorm, zowel standaard- en niet-

standaardarbeidsverhoudingen als zelfstandig werk; 

F. overwegende dat de mededeling van de Commissie een startpunt vormt voor een 

evenwichtige ontwikkeling van de platformeconomie, gezien de snelle evolutie die deze 

economie doormaakt en de daarmee verband houdende mazen in de wetgeving en 

onzekerheden die nog moeten worden aangepakt, zoals onzekere vormen van werk in de 

platformeconomie; 

G. overwegende dat de vormen van werk in de platformeconomie kunnen worden 

onderverdeeld in fysieke diensten als oproepwerk en virtuele diensten als crowdwork, dat 

alleen via internet wordt verricht; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017) 0010. 
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H. overwegende dat de platformeconomie zeer verschillende modellen omvat zoals o.a. 

crowdfunding, uitwisseling van goederen, tijdbanken, zelfconsumptiegroepen en 

gemeenschappelijk gebruik van goederen, en dat die modellen niet altijd functioneren in 

een digitale omgeving maar ook gewoon in de buurt, vaak zonder winstoogmerk; 

overwegende dat dit niet altijd op mondiale schaal gebeurt maar ook lokaal en dat het niet 

beperkt blijft tot economische aspecten maar ook raakt aan sociale en milieuaspecten en 

toegankelijkheid; 

I. overwegende dat de platformeconomie mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid 

biedt, onder meer omdat zij gemakkelijker toegankelijk is voor mensen die bijvoorbeeld 

ver van de arbeidsmarkt wonen of op zoek zijn naar nieuwe vormen van arbeid met 

flexibele werktijden; overwegende dat de platformeconomie innoverende nieuwe diensten 

kan opleveren; overwegende dat bij deze vorm van economie moet worden gezorgd voor 

goede arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en een goede verhouding tussen 

(oproep)werk en privéleven; 

J. overwegende dat toegang tot breedband met hoge snelheid essentieel is om in de 

platformeconomie te participeren en dat een ontoereikend breedbandaanbod voor delen 

van de samenleving, zoals inwoners van achtergebleven, rurale en ultraperifere gebieden, 

een belemmering zou kunnen vormen om van nieuwe mogelijkheden te profiteren; 

K. overwegende dat personen en dienstenaanbieders die platforms gebruiken beter 

geïnformeerd moeten worden over de wettelijke voorschriften waaraan zij moeten 

voldoen, in het bijzonder ten aanzien van hun rechten en plichten in verband met hun 

arbeidsstatus; 

L. overwegende dat er geen officiële statistieken bestaan over de omvang van de 

werkgelegenheid in de platformeconomie; 

 Inleiding 

1. benadrukt dat de Unie de ontwikkeling van de platformeconomie moet ondersteunen door 

de toepasselijke wettelijke voorschriften te verduidelijken en de ontwikkeling van die 

economie vorm te geven op een sociaal rechtvaardige, evenwichtige en duurzame wijze; 

beveelt aan dat de bescherming van degenen die werkzaam zijn in nieuwe vormen van 

arbeid, zoals de platformeconomie, niet alleen in het werkgelegenheids- en sociaal beleid 

moet worden doorgevoerd, maar ook in alle andere beleidsdomeinen; 

2. neemt kennis van de diverse nationale en lokale regelgevingsinitiatieven met betrekking 

tot de platformeconomie1; wijst erop dat de groei van de platformeconomie en de 

beleidsreacties erop de mogelijkheden en uitdagingen aan het licht brengen die 

voortvloeien uit de ontwikkeling van op contracten gebaseerde vormen van werk en 

activiteiten die niet goed passen in de traditionele categorieën van ondergeschikt en 

onafhankelijk werk; 

3. merkt op dat er geen algemeen aanvaarde definitie is van de digitale economie op basis 

                                                 
1 Zie: Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound), Europees 

Observatorium voor het arbeidsbestaan (EurWork): "Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases 

around Europe", 2016. 
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van onlineplatforms ("platformeconomie", "deeleconomie" enz.); wijst erop dat de term 

platformeconomie de meest objectieve benaming lijkt en verzoekt de Commissie te zorgen 

voor het gebruik van coherente terminologie; 

4. benadrukt dat er omwille van de eerlijke concurrentieverhoudingen duidelijk onderscheid 

moet worden gemaakt tussen "commerciële" en "niet-commerciële" platforms, alsook 

tussen niet-professionele verrichters van peer-to-peer-activiteiten die kosten en goederen 

delen en professionele aanbieders van goederen en diensten; verzoekt de Commissie de 

lidstaten ertoe aan te moedigen om, in samenwerking met de betrokken belanghebbenden, 

ter zake sectorspecifieke definities en drempels vast te stellen; onderstreept dat het 

belangrijk is bezoldigde beroepsactiviteiten in de platformeconomie als "werk" te 

erkennen, ongeacht hoe ze worden aangeduid ("klusjes", "taken", "ritten", enz.);  

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken in hoeverre de bestaande voorschriften van de 

Unie toepasbaar zijn op de digitale arbeidsmarkt en te zorgen voor adequate 

tenuitvoerlegging en handhaving; verzoekt de lidstaten om, in samenwerking met de 

sociale partners en andere belanghebbenden, proactief en anticiperend te beoordelen of de 

bestaande wetgeving, met inbegrip van de socialezekerheidsstelsels, moet worden 

gemoderniseerd, om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen en 

tegelijkertijd de bescherming van werknemers te waarborgen; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten de socialezekerheidsstelsels te coördineren om de exporteerbaarheid van 

uitkeringen en de cumulatie van perioden te waarborgen overeenkomstig het recht van de 

Unie en de nationale wetgeving; moedigt de sociale partners ertoe aan de collectieve 

overeenkomsten indien nodig te actualiseren, zodat de bestaande beschermingsnormen 

behouden kunnen blijven in de digitale arbeidswereld; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten te garanderen dat de platformeconomie die zich 

momenteel in de Unie ontwikkelt, in sociaal en milieu-opzicht duurzaam is, de 

arbeidsrechten eerbiedigt en voldoet aan minimumwaarborgen voor de kwaliteit van 

platforms; 

7. verzoekt de Commissie om in overleg met de sociale partners passende vormen van 

monitoring en follow-up van de platformeconomie tot stand te brengen; 

8. wijst erop dat de platformeconomie tot dusver vooral bloeit in stedelijke gebieden; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te treffen om de digitale kloof tegen te 

gaan en te waarborgen dat iedereen toegang heeft, zonder discriminatie; benadrukt in deze 

context het belang van de invoering van breedband in plattelandsgebieden, om ervoor te 

zorgen dat alle regio's en alle mensen het potentieel van de platformeconomie kunnen 

benutten, met name op het gebied van werkgelegenheid; verzoekt de lidstaten meer 

financiële en personele middelen in te zetten om kansarme personen in staat te stellen 

digitale basisvaardigheden te verwerven; 

 Arbeidsbetrekking 

9. verklaart dat alle werkenden in de platformeconomie hetzij werknemers hetzij 

zelfstandigen zijn naargelang de feitelijke situatie; wijst erop dat al het werk in de 

platformeconomie dienovereenkomstig door de lidstaten moet worden ingedeeld; 

benadrukt dat een dergelijke verduidelijking noodzakelijk is, ook om 

schijnzelfstandigheid te voorkomen en de bescherming van de sociale en arbeidsrechten 
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van allen die in de platformeconomie werken te waarborgen, ongeacht of zij werknemer 

of zelfstandige zijn; 

10. neemt kennis van de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese agenda voor 

de deeleconomie", waarin onder andere richtsnoeren zijn opgenomen voor de 

karakterisering van arbeidsverhoudingen op de digitale arbeidsmarkt; wijst er in dit 

verband op de benadering die in de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie wordt 

gevolgd, dat het begrip "werknemer" voor de toepassing van het EU-recht definieert als 

een arbeidsverhouding die wordt gekenmerkt door bepaalde criteria, zoals 

ondergeschiktheid, beloning en de aard van het werk1; verzoekt de Commissie samen met 

alle lidstaten te verduidelijken wat een "arbeidsbetrekking" is in de context van werk dat 

ontstaat door de bemiddeling van onlineplatforms, rekening houdend met aanbeveling 198 

van de IAO inzake de bepaling van een arbeidsverhouding; 

11. benadrukt dat alle werkenden adequate bescherming en veiligheid moeten genieten met 

betrekking tot arbeidsomstandigheden, lonen, sociale bescherming en gezondheid en 

veiligheid en dat de kwaliteit van hun werk te allen tijde gegarandeerd moet zijn, ongeacht 

de vraag of zij hun werk via een platform verrichten of niet; 

12. verzoekt nogmaals om een Europese pijler van sociale rechten om behoorlijke 

arbeidsomstandigheden voor iedereen te waarborgen, met inbegrip van platformwerkers; 

benadrukt dat de sociale partners en andere belanghebbenden daarbij moeten worden 

betrokken; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat alle platformwerkers dezelfde 

sociale en arbeidsrechten, dezelfde bescherming van de gezondheid en de veiligheid en 

dezelfde toegang tot een leven lang leren genieten als werknemers in de traditionele 

economie, overeenkomstig de nationale wetten en gebruiken, en dat innovatie 

aangemoedigd, duurzame en inclusieve groei bevorderd en een gelijk speelveld voor 

bedrijven gewaarborgd moet worden; 

13. wijst erop dat het noodzakelijk is te zorgen dat zelfstandigen en beroepsbeoefenaars die 

voor platformbedrijven werken een loon volgens beroepsnormen ontvangen dat binnen 

zekere termijnen wordt uitbetaald; 

14. wijst op het belang van telewerken en "slim werken" in het kader van de 

platformeconomie en pleit er in dit verband voor dat deze vormen van werk gelijkgesteld 

worden met traditionele arbeidsvormen; 

 Collectieve onderhandelingen en mededingingsrecht 

15. benadrukt dat vrijheid van vereniging en collectieve actie, inclusief collectieve 

onderhandelingen, grondrechten zijn die voor alle werkenden moeten gelden, ongeacht of 

zij in loondienst werken of zelfstandig zijn; wijst erop dat zelfstandigen die juridisch 

gezien als eenpersoonsbedrijf worden beschouwd het recht moeten hebben om naar 

believen samenwerkingsverbanden aan te gaan zonder dat dat als kartelvorming wordt 

beschouwd; verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband het Europese en 

nationale mededingingsrecht onder de loep te nemen en dat zo nodig aan te passen; 

verzoekt de Commissie de lidstaten en de sociale partners te ondersteunen bij het 

vergroten van het toepassingsgebied van collectieve onderhandelingen, conform de 

                                                 
1 Zie: EHvJ C 596/12, par. 17, en EHvJ C 232, par. 39. 
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nationale wetten en gebruiken, en bij het versterken van de positie van werknemers in de 

platformeconomie; 

 Gelijk speelveld 

16. benadrukt dat eventuele efficiëntievoordelen van de onlineplatforms ten opzichte van de 

traditionele economie gebaseerd moeten zijn op eerlijke mededinging en niet op 

loondumping; benadrukt dat het voor een gelijk speelveld tussen de platformeconomie en 

traditionele bedrijven, met name kmo's, belangrijk is te waarborgen dat platformbedrijven 

net als alle andere hun belastingen en sociale bijdragen betalen en zich aan de sociale en 

arbeidswetgeving houden; benadrukt dat het desbetreffende beleid dienovereenkomstig 

moet worden aangepast;  

17. verzoekt de Commissie richtsnoeren te publiceren voor de wijze waarop de EU-wetgeving 

van toepassing is op de diverse soorten platformbedrijfsmodellen, om indien nodig 

leemten in de regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid op te vullen; is 

van mening dat het hoge transparantiepotentieel van de platformeconomie een goede 

traceerbaarheid mogelijk maakt, en daarmee ook de verwezenlijking van de doelstelling 

inzake handhaving van de bestaande wetgeving; verzoekt de lidstaten voldoende 

arbeidsinspecties te verrichten met betrekking tot onlineplatforms en sancties op te leggen 

wanneer er regels worden overtreden, met name op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden, en specifieke vereisten in te voeren voor kwalificaties; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten speciaal te letten op zwartwerk en schijnzelfstandigheid in deze 

sector en de platformeconomie op de agenda te zetten van het Europees platform tegen 

zwartwerk; verzoekt de lidstaten voldoende middelen ter beschikking te stellen voor 

inspecties; 

18. herinnert eraan dat alle beheerders van platforms zich bij de verrichting van hun 

activiteiten strikt aan de Uniewetgeving en de nationale wetgeving moeten houden; 

verzoekt om antidumpingmaatregelen om eerlijke mededinging te waarborgen tussen in 

de lidstaten gevestigde platforms en platforms die in derde landen gebaseerd zijn; 

benadrukt dat er doeltreffende regels moeten worden vastgesteld ter bestrijding van 

belastingontwijking door in derde landen gebaseerde onlineplatforms die diensten 

verlenen of goederen verkopen in de Unie; 

19. benadrukt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de sociale dimensie van de 

platformeconomie; verzoekt daarom de Commissie en de lidstaten om overeenkomstig de 

Uniewetgeving inzake gegevensbescherming en in samenwerking met de sociale partners 

betrouwbaardere en volledigere gegevens te verzamelen over banen en arbeidsprofielen, 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals onder meer informatie over inkomens, 

vaardigheden, kwalificaties en activiteiten in de platformeconomie; acht het nuttig dat die 

gegevens onder meer gebaseerd worden op interviews met platformwerkers en door de 

platforms verzamelde informatie; verzoekt om een grondige analyse van het werk in de 

platformeconomie, opdat de bestaande sociale en arbeidswetgeving zo nodig kan worden 

aangepast; benadrukt in dit verband het belang van de uitwisseling van goede praktijken 

tussen de lidstaten; 

20. verzoekt de lidstaten te zorgen voor voldoende sociale zekerheid voor zelfstandigen, die 

belangrijke spelers zijn op de digitale arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten de bestaande 

socialebeschermingsregelingen aan te passen en zo nodig nieuwe 
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beschermingsmechanismen in te voeren die een passende dekking voor platformwerkers 

waarborgen, alsook non-discriminatie en gendergelijkheid, en die de bijzondere arbeids- 

en loopbaanpatronen weerspiegelen die door de digitalisering ontstaan, en goede 

praktijken op Europees niveau uit te wisselen; 

21. verzoekt de Commissie te onderzoeken in hoeverre de richtlijn betreffende uitzendwerk 

van toepassing is op specifieke onlineplatforms; is van mening dat vele als bemiddelaar 

optredende onlineplatforms structureel te vergelijken zijn met uitzendbureaus (triangulaire 

contractuele verhouding tussen uitzendkracht/ platformwerker - uitzendbureau/ 

onlineplatform - inlenende onderneming / klant); 

22. verzoekt de nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening en het EURES-netwerk 

beter te communiceren over de mogelijkheden die de deeleconomie biedt; 

23. erkent dat de platformeconomie kan worden aangewend voor sociale doeleinden; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten modellen van de sociale economie te bevorderen in de 

platformeconomie, met speciale aandacht voor platforms die volgens een corporatief 

model georganiseerd zijn, en goede praktijken op dit gebied uit te wisselen, aangezien 

sociale ondernemingen veerkrachtig zijn gebleken in tijden van economische crisis; 

 Vereisten op het gebied van vaardigheden 

24. benadrukt dat digitale vaardigheden uiterst belangrijk zijn om gelijke tred te kunnen 

houden met de voortschrijdende digitalisering van alle aspecten van het leven; verzoekt de 

lidstaten hun onderwijs- en opleidingsstelsels aan te passen aan de digitale arbeidsmarkt 

en een koppeling te maken tussen de onderwijswereld en de wereld van de arbeid, en 

onder meer het ondernemerschap te bevorderen; wijst erop dat, nu banen- en 

vaardighedenprofielen complexer worden, nieuwe eisen – met name met betrekking tot 

vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) – worden 

gesteld aan opleiding, alsmede aan vervolgopleiding en een leven lang leren, om digitale 

geletterdheid te bevorderen en de bestaande gender- en generatiekloof op dit gebied aan te 

pakken; 

25. benadrukt dat sterkere synergieën met de sociale partners en de diverse onderwijs- en 

opleidingsinstellingen belangrijk zijn om les- en studiemateriaal te actualiseren en 

vaardighedenstrategieën te ontwikkelen; moedigt de lidstaten ertoe aan er in hun 

schoolprogramma's voor te zorgen dat mensen van jongs af aan digitale vaardigheden 

aanleren; benadrukt dat overheidsinvestering in beroepsopleiding en een leven lang leren 

nodig is om ervoor te zorgen dat werkenden over de juiste vaardigheden beschikken voor 

het digitale tijdperk; benadrukt dat onderwijs en opleiding toegankelijk moeten zijn voor 

alle werkenden; is van mening dat nieuwe financieringsmogelijkheden voor een leven 

lang leren en opleiding noodzakelijk zijn, met name voor micro- en kleine 

ondernemingen; 

 Verslagleggings- en transparantieverplichtingen voor beheerders van platformen 

26. wenst dat er normen inzake transparantie en verplichte openbaarmaking worden 

vastgesteld voor beheerders van platformen om toezicht te kunnen houden op belasting- 

en socialezekerheidsafdrachten en praktijken in verband met de rating van werk op 

platforms en ervoor te zorgen dat alle relevante informatie beschikbaar is voor de 
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nationale instanties; spoort de lidstaten ertoe aan om het platformwerkers gemakkelijker te 

maken hun fiscale verplichtingen na te komen door de belastingaangifte eenvoudiger te 

maken, en samen te werken met onlineplatforms om geregistreerde elektronische 

transacties door te geven om belastingontduiking en zwartwerk te helpen bestrijden; 

27. wijst erop dat onlineplatforms grote hoeveelheden door gebruikers gegenereerde gegevens 

in hun bezit hebben en verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de 

digitale interne markt goed functioneert en in passende waarborgen te voorzien voor de 

privacy van gebruikers en werkenden en voor het verzamelen van gegevens; 

28. is van oordeel dat consumenten een hoge en doeltreffende mate van bescherming moeten 

genieten, ongeacht de vraag of diensten door professionele dienstverleners of peers 

worden verleend; wijst er in het bijzonder op dat het belangrijk is consumenten te 

beschermen in peer-to-peertransacties en te zoeken naar oplossingen die de veiligheid 

vergroten; 

29. benadrukt het feit dat het economische model van de platformeconomie gebaseerd is op 

het vertrouwen van de gebruikers, met name in online ratings; herinnert eraan dat de 

ratings van platformwerkers hun digitale marktwaarde voor de gebruikers vormen; 

benadrukt daarom dat platforms certificatie-instrumenten moeten ontwikkelen voor online 

ratings om te garanderen dat informatie over de kwaliteit van diensten transparant en 

betrouwbaar is; verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve om in samenwerking met 

de sociale partners de overdraagbaarheid en accumulatie van ratings tussen platforms voor 

gelijkwaardige diensten te faciliteren; 

30. wijst erop dat oneerlijke ratingpraktijken de arbeidsomstandigheden en kwalificaties van 

platformwerkers en hun kansen om werk te krijgen nadelig kunnen beïnvloeden; acht het 

zorgwekkend dat een willekeurig aantal negatieve beoordelingen van klanten, die niet 

noodzakelijkerwijs de kwaliteit van het werk weerspiegelen en die niet kunnen worden 

aangevochten, kan leiden tot sluiting van een account of een lagere plaatsing van 

zoekresultaten door platforms; is van mening dat dergelijke ratingsystemen van een 

platform vastgesteld moeten worden in overleg met de platformwerkers en hun 

vertegenwoordigers; verzoekt de platforms om, alvorens actie te ondernemen naar 

aanleiding van waarderingsscores, de platformwerkers in kennis te stellen en een 

arbitrageproces aan te bieden; benadrukt dat alle platformwerkers het recht moeten hebben 

om onterechte ratings te doen verwijderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten er in 

samenwerking met de sociale partners voor te zorgen dat werknemers en gebruikers ook 

onlineplatforms een rating kunnen geven; 

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten beslissende stappen te ondernemen om 

discriminerende en ondoorgrondelijke algoritmen en door onlineplatforms ontwikkelde of 

gebruikte software die niet voldoet aan de Europese en nationale wetgeving te verbieden 

en daarvoor monitoringstructuren op te zetten; 

32. acht het noodzakelijk maatregelen te nemen om het voor overheden van de lidstaten 

mogelijk te maken om met het oog op het openbaar belang beperkingen te stellen aan de 

activiteiten van dergelijke platforms; 

33. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners platformwerkers adequate 

informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en de rechten 
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van werknemers en over hun arbeidsbetrekkingen met zowel platforms als gebruikers; is 

van mening dat platforms een proactieve rol moeten spelen bij het verstrekken van 

informatie aan gebruikers en werkers over het toepasselijke regelgevingskader, opdat de 

wettelijke voorschriften worden nageleefd; 

 Gezondheid en veiligheid 

34. merkt op dat de platformeconomie mensen nieuwe mogelijkheden biedt om een 

bijkomend inkomen te verwerven, om werk te verschaffen aan jongeren (met name 

diegene die op zoek zijn naar occasioneel werk en flexibele vormen van werk die hen in 

staat stellen werk te combineren met studie), om werk en privéleven beter te combineren, 

om onvolledige werkgelegenheid en werkloosheid te verminderen en om collectief te 

werken; wijst er evenwel op dat deze ontwikkelingen in bepaalde omstandigheden ook 

kunnen leiden tot precaire situaties; benadrukt dat flexibel werk gedekt moet zijn door de 

bestaande gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, alsmede door 

socialebeschermingsmaatregelen, ter voorkoming van sociale en financiële implicaties op 

lange termijn, en dat het potentiële risico's moet uitsluiten, bijvoorbeeld overbelasting van 

de werkende en een loonpeil dat niet in verhouding staat tot de prestatie; wijst er daarom 

op dat er enerzijds arbeidsmarktflexibiliteit nodig is en anderzijds economische en sociale 

zekerheid voor werkenden; benadrukt dat kostenvermindering niet mag betekenen dat de 

arbeidsomstandigheden of de arbeidsnormen worden ondermijnd; 

35. verzoekt de Commissie een studie te maken van de gevolgen van digitalisering voor het 

welzijn van werkenden en voor de balans tussen werk en privéleven, alsook van de 

maatschappelijke en milieugevolgen; benadrukt dat werken in de platformeconomie niet 

mag betekenen dat werkenden permanent beschikbaar moeten zijn, dat traditionele 

arbeidstijdregelingen worden uitgehold of dat mensen sociaal geïsoleerd raken, wat tot 

psychosociale reacties zoals burn-out of depressie kan leiden; pleit daarom voor volledige 

naleving van de voorgeschreven rusttijden en benadrukt het feit dat de 

arbeidstijdregelingen moeten worden geëerbiedigd om de grenzen van de werktijd, zoals 

vastgesteld in de arbeidswetten van elke lidstaat, te in stand te houden; benadrukt dat de 

gevolgen van de digitalisering voor gezondheid en veiligheid op het werk beoordeeld 

moeten worden en dat het bestaande gezondheids- en veiligheidskader 

dienovereenkomstig moet worden aangepast; beveelt aan dat de lidstaten een "recht om 

uit te loggen" invoeren voor werk buiten de overeengekomen werktijden, teneinde een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven te waarborgen; benadrukt dat het opeisen van 

dat recht geen negatieve gevolgen mag hebben voor de rating van platformwerkers; 

36. benadrukt dat professionele dienstverleners in de digitale economie aan dezelfde eisen 

inzake kwaliteit, vaardigheden en kwalificaties moeten voldoen als in de traditionele 

economie, om gezondheids- en veiligheidsrisico's te voorkomen; verzoekt de betroffen 

instanties om in samenwerking met de sociale partners passende monitorings- en 

certificatieprocedures uit te werken; 

37. herinnert eraan dat de flexibiliteit, de volatiliteit en de instabiliteit die kenmerkend zijn 

voor dit soort banen ertoe leiden dat de marktrisico's worden afgewenteld op de 

werknemers en dus tot grotere sociale ongelijkheid en tot het gegeven dat er in deze sector 

meer psychologische aandoeningen voorkomen dan in andere sectoren; benadrukt dat de 

sector onvoldoende banen oplevert voor werklozen, voor de meest uitgesloten groepen 



 

AD\1120796NL.docx 11/13 PE592.420v02-00 

 NL 

van de maatschappij en voor mensen in plattelandsgebieden, wat te wijten is aan 

belemmeringen zoals de digitale kloof of het gebrek aan digitale vaardigheden. 
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