
Septiembre, 2020 - GLOVO - El
Supremo falla que los ‘riders’
son falsos autónomos. “Glovo
no es una mera intermediaria
en la contratación de servicios
entre comercios y
repartidores”, apuntan los
jueces. (El País)

Octubre, 2020 - Overdraagbaarheid van
reputatie gegevens voor gig-werknemers:
zou het niet praktisch zijn om uw reputatie
gegevens van het ene platform naar het
andere over te dragen? Onder welke
voorwaarden creëert de zogenaamde
‘dataportabiliteit’ binnen de klus
economie meerwaarde? Dat was de centrale
vraag die 25 vertegenwoordigers van
platform bedrijven, wetenschappers en
andere stakeholders tijdens een
bijeenkomst in Utrecht bespraken.
(Kluspaspoort)

Augustus, 2020 - De FNV spant opnieuw een
proces aan tegen maaltijdbezorger
Deliveroo, deze tweede keer om een
permanent contract te eisen voor 2
bezorgers en uitbetaling van achterstallig
loon. In 2017 besloot Deliveroo zijn
bezorgdiensten uitsluitend aan freelancers
te gunnen, met als reden dat dit de
bezorgers meer vrijheid zou geven om te
beslissen waar en wanneer ze willen werken.
In 2019 sprak de rechter echter uit dat
bezorgers pseudo freelancers waren.
(DutchNews.nl)

Augustus, 2020 - Jitse Groen
(Just Eat Takeaway) heeft laten
weten dat ze van plan zijn te
stoppen met het gebruik van gig
workers in heel Europa. Ze
runnen hun bedrijf liever met
mensen die voordelen en meer
bescherming op de werkplek
krijgen.
(BBC nieuws)

Nieuws dat u niet mag missen
over de platformeconomie in Nederland

Octubre, 2020 - “Geef
duidelijkheid over gig-werkers”,
zegt de Sociaal Economische
Raad (SER) in een nieuw rapport
tegen de regering. De SER
adviseert hier snel over te
beslissen en het toezicht door
Belastingdienst en Arbeidsmarkt
Inspecteurs te intensiveren.
(DutchNews.nl)
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Tien dingen (plus één) die u misschien niet weet
op de platformeconomie over de hele wereld

VERENIGDE STATEN
Oktober 2020 - Seattle verordent
minimumtarief voor Uber en
Lyft-chauffeurs. Daarmee is dit
de tweede stad in het land die
zo'n beloning standaard invoert
voor deze chauffeurs, na New
York.
(The New York Times)

AUSTRALIE
Oktober 2020 De gig-economie
veel omvangrijker is dan eerst
gedacht. In het afgelopen jaar
verschafte deze sector werk aan
7 procent van de Australische
beroepsbevolking, terwijl 13
procent aangaf wel eens werk op
afroep te hebben gedaan.
(In The Black)

https://www.eventbrite.nl/e/reshaping-work-onward-gig-economy-around-the-world-tickets-118737419819


FRANCIA
Septiembre, 2020 - Los
trabajadores de UberEats y
Deliveroo impulsan el aumento
de nuevas empresas en Francia.
el número de nuevas empresas
de transporte aumentó un 29%
en junio y julio con respecto al
año anterior. (Reuters)

 Augustus, 2020 - De politie staat
achter Ubers poging om zijn
vergunning als taxibedrijf terug
te krijgen, omdat het bedrijf de
gegevens over zijn 3,5 miljoen
passagiers en 45.000 chauffeurs
ter beschikking stelt aan de
politie.
(Daily Mail)

MALEISIE
September 2020 - De regering heeft
RM100 miljoen gereserveerd voor het
Programma ter Bevordering van
Carrieres. Het Gig economie-
programma voorziet in training van
competenties die nodig zijn om in de
gig economie als freelancer betaalde
opdrachten te verwerven.
(New Straits Times)

SPANJE
September 2020 - Het
hooggerechtshof oordeelt dat
'chauffeurs' onechte
zelfstandigen zijn. Glovo is meer
dan alleen maar een
intermediair bij het contracteren
van bedrijven en koeriers,
stellen de rechters. (El País)

ZUID-AFRIKA
Mei, 2020 - Een onlangs gepubliceerd rapport laat zien dat degenen die in de gig-economie van Zuid-Afrika
werken (Uber, Mr D en Sweep South) door de kloven vallen van de reacties van de overheid en de
particuliere sector op COVID-19. (Universiteit van Kaapstad)

FRANKRIJK
September 2020 - Koeriers van
Uber Eats en Deliveroo
veroorzaken golf van nieuwe
bedrijven. Het aantal
transportondernemingen lag in de
maanden juni en juli 29% hoger
dan in dezelfde periode een jaar
eerder. (Reuters)

ARGENTINIË
Oktober 2020 - Op donderdag 8
oktober werd opnieuw een
internationale stakingsactie voor
koeriers gehouden. In Argentinië eisten
koeriers / koeriers een hoger tarief voor
bezorging, ziektekostenverzekering,
ART, betaalde vergunningen en
erkenning van de gezagsverhouding in
de arbeidsrelatie met hun bedrijven.
(Pagina / 12)
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INDIA
Oktober 2020 - In 2020 80% van
de vraag naar dit soort banen via
de gig-economie lopen. Regionaal
is de verwachting dat de steden
Bengaluru, Mumbia, Delhi en
Hyderabad de grootste
banengroei te zien zullen geven.
(Betterplace)

FILIPPIJNEN
September 2020 - Volgens een
rapport van Payoneer over de
'Global Gig Economy Index',
staat de Filippijnen op de zesde
plaats op de wereldranglijst van
landen met de snelst groeiende
GID-sector, met een groei van 35
procent freelance-inkomsten.
(The Asian Post)

ZWITSERLAND
September, 2020 - Genève beëindigt
precaire contracten voor bezorgers
van Uber Eats. Uber Eats-bezorgers
zullen profiteren van een
arbeidsovereenkomst die vier weken
vakantie en een brutosalaris van
20,65 frank garandeert.

(Radio Télévision Suisse)
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