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1. Opfrissing van 
de 
methodologie 



>> 

 
 
 
 
 

 

Overzicht (fase, taken, resultaten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visies 

0. Kick Off 

• Overeenstemming rond de 

verwachtingen 

• Snelle opfrissing van de 

Inzet van de studie 

verduidelijkt >> 
1. Stand van zaken 

en analyse 
 • Studie van de literatuur 

• Kwantitatieve analyse via selecte 

steekproef 

• Kwalitatieve analyse via diepte interviews 

 

SWOT gefocust op de mechanismen 

voor het creëren van toegevoegde 

waarde in de deeleconomie 

2. Aanbevelingen 

 • Rooster voor de anticipatie risico's voor kmo's 

• Uitwerken van doelstellingen op lange en 

korte termijn voor de overheid 

Rooster en doelstellingen 

collectief te valideren >> 
3. Presentatie aan de 

ESR 
 

• Inhoud valideren 

• Ruimte voor governance schetsen 

• Rooster en doelstellingen verbeteren 

Anticipatierooster en gedeelde 

doelstellingen + Eindrapport 

 

 



Kwalitatieve analyse: Geïnterviewde personen 39 personen 
En 22 instellingen   

geraadpleegd 

Privé-actoren 

• Collaboratieve consumptie 
• Uber Belgium 
• Careamigo 
• Airbnb Belgium 
• Home invest 

 

• Collaboratieve financiering 
• Look and Fin 

 

• Functionele economie 
• Peer By 

 

• Collaboratieve productie 
• Openfablab 

 

• Peer-to-peer diensten 
• List Minute 

 

• Overige 
• SMART 
• Homo Cooperans 
• FEBECOOP 
• Coopcity 
• Federation Ho Re Ca 
• Taxis Verts 

Overheidsinstellingen 

• Beleidspolitieke verantwoordelijken 
Regionaal 
• Kabinet van de Minister belast met Economie en 

Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Federaal 
• Kabinet van de Federale Minister van 

Werkgelegenheid Kris Peeters, via vijf van zijn 
adviseurs 

• Kabinet van de Minister van Economie Alexander 
De Croo, via zijn adviseur belast met de nieuwe 
economie 

• Kabinet van de Minister voor Bescherming van 
Privacy Philippe De Backer via zijn adviseur privacy 

 

• Brusselse instelling 
• Impulse – Software Bussels 
• GIMB 
• INNOVIRIS 

 

• Overlegorgaan 
• Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 



 

 
 
 
 
 

2. Bestaand 
kader 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementair 

kader 



 

Federaal niveau 
 

Op federaal niveau zijn dit op reglementair vlak de belangrijkste bestaande elementen: 
 
 

Bescherming van de consumenten 
 

Bestaande wetgeving 
• Burgerlijk Wetboek van toepassing op alle 

types contracten. Het omkadert de 
opstelling van contracten en de geschillen 
die kunnen voortvloeien uit een stopzetting 
van het contract – Artikel 1101-1341. 

 
 

Wetboek van economisch recht 
 

• De platforms moeten ook boek XII van het 
economisch recht rond de digitale 

economie respecteren 

 
• Juni 2016: Aanpassing van het economisch 

recht met een specifieke regeling voor de 
deeleconomie. 



 

 
 

 

Toekomstige wet rond de deeleconomie 

De wetshervorming rond sociaaleconomische kwesties (de zogenaamde 
Wet De Croo) 

 

• Vereenvoudigde inhoud: 
• Op het vlak van sociaal recht: 

• Inkomsten < dan 5000 € worden niet beschouwd als 
beroepsactiviteit 

• Op het vlak van fiscaal recht: 
• Inkomsten < dan 5000 € 

• Zijn niet onderworpen aan BTW 
• Worden belast aan 20 % van de bruto omzet 

inkomsten verminderd met een forfaitaire 
kostenaftrek van 50 % beroepskosten 

=> Bronheffing van 10% via het platform 
• Bronheffing door de platforms 

 

• Wat ontbreekt nog: 
• de opmaak van een koninklijk besluit dat de 

erkenningsvoorwaarden van de platforms bepaalt 
• Het Koninklijk Besluit dat de overdrachts- en 

inningsmodaliteiten van de belasting van 10% regelt 
 

Deze teksten zouden op 1 januari 2017 in werking moeten treden. 



 

Regionaal niveau 

Op regionaal niveau zijn de belangrijkste bestaande elementen op reglementair vlak 
hoofdzakelijk specifieke sectorale wetgevingen: 

 
 
 

Toeristische logies 
- Ordonnantie van 24 april 2016 (tweede lezing in mei 2016, toekomstige 

toepassing) over toeristische logies. 
De inhoud 

- Verplichtingen: 
- Bewijs van goed gedrag en zeden 
- Systeem voor brandbestrijding 
- Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
- Een toestemming van de mede-eigenaars (80% van de 

aandelen). 
- Indiening van een volledige dossier (meer dan 12 

documenten) aan stedenbouw ter goedkeuring. Indien 
nodig vraagt de verhuurder een logo en registratienummer 
aan om op de gevel aan te brengen. 

 

Uber Pop 
- Verbod van de service 
- Behoud van Uber X, mits zelfstandigenstatuut en licentie van VVB 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulansen 



 

 

Op regionaal en federaal niveau vinden we volgende stimulansen: 

Federaal niveau 
Digital Belgium (April 2015) 

• Digitale economie 

• Digitale infrastructuur 
• Vaardigheden en werkgelegenheid in digitale economie 

• Vertrouwen in de digitale wereld en in digitale veiligheid 

• Digitale overheden 

 
(Open Data strategie, beperkte belasting van de deeleconomie…) 

 

Start-up plan (ondersteuning van crowdfunding platforms) 

Regionaal niveau 
Regeringsverklaring 

• Smart City Prog 

Samenbrengen van de verschillende administraties rond de inzet van digitalisering 
• Verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur (100 % van de scholen uitgerust met 

breedbandinternet in 2018) 
• Open data aangemoedigd 

• Engagement van de regering om van digitalisering een hoeksteen van haar beleid te maken 

• ICT concurrentiecluster 

Regionaal innovatieplan 
- Steun voor innoverende ondernemingen 
- Mediapark 
• Deeleconomie vermeld in 2 projectoproepen: 

• sociale economie http://bee.irisnet.be/nl/web/aee/appel-projet-economie-sociale 

• circulaire economie http://www.circularprojects.brussels/?page_id=21&lang=nl 

http://bee.irisnet.be/nl/web/aee/appel-projet-economie-sociale
http://www.circularprojects.brussels/?page_id=21&amp;lang=nl


 

 

3. Economisch 

belang 

en impact inzake 

werkgelegenheid 



 

 
 
 
 
 
 

 

Het economisch belang en de impact inzake 
werkgelegenheid zijn bijzonder complex om te analyseren 
met de klassieke middelen van de macro-economie. 

 

De platforms zijn: 
- te jong om opgenomen te zijn in de nationale 

boekhouding en om resultaten te noteren over 
minstens een jaar wat betreft werkgelegenheid en 
toegevoegde waarde 

- hun hoofdzetel bevindt zich in een ander Europees 
land, waardoor ze niet zichtbaar zijn in klassieke 
databanken (Belfirst, RSZ…) 

 
Wij stellen dus een onderzoekstraject voor dat eerst de 
sector van de digitale economie beoordeelt en daarna de 
toegevoegde waarde van de deeleconomie vergelijkt met 
de volledige Brusselse economie qua belang. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale 

economie 



 

Belang van digitale economie 
in de Brusselse economie* 

 
 
 
 
 

• Ruime definitie van digitale economie 
• 550 000 werknemers in 2011 in België 

• 12,2 % van de werkgelegenheid 

• In Brussel: 12,1 %. Zeer sterke groei (van elke gecreëerde job zijn er 
6,3 verbonden met digitale economie in de ruime betekenis). 

 

Grafiek 34 - Veel sterkere groei van de werkgelegenheid in high-tech beroepen dan in 
andere beroepen ten opzichte van de totale werkgelegenheid 
(cumulatieve jaarlijkse groei in procenten België) 

 

• Definitie van Eurostat Bron: Goos, Konings en Vandeweyer (2015) 

• 6,3% van de werkgelegenheid in BXL 2014 
 

 
* CONSEIL SUPERIEUR DE L’EMPLOI, Economie numérique et marché du travail, 
Rapport 2016, Bruxelles, juin 2016. 



 

 
 

Belang van digitale 
economie (vervolg) 

 
 
 

• Definitie van ICT OESO 
• 4% van de TW 

• 2,3% van de werkgelegenheid 
 

• Sterke concentratie 

• 4 % van de buitenlandse ondernemingen vertegenwoordigen 
57,3% van de omzet (van der Linden, 2015). 

 

• Positieve impact op de werkgelegenheid 

• Elke euro toegevoegde waarde in de ICT genereert 0,77€ 
toegevoegde waarde in andere sectoren en elke job in ICT 
zou 1,2 job elders genereren 

 

• Uitgebreide definitie van ICT OESO 
• In Bxl: 7,6% van de TW en 4,9 % van de werkgelegenheid 

(33 000 mensen) 

 

Deze definitie ligt het dichtst bij 
de werkgelegenheid van het 
platform zelf. 



Globaal overzicht 
 

 

Belang van digitale economie 
(vervolg) 

 
 

 

Tabel 21 - Samenvatting: ICT-werkgelegenheid / high-tech beroepen volgens de 
geraadpleegde literatuur voor dit rapport 
(Percentage van de werkgelegenheid) 

 

 
De digitale economie in de ruimste definitie van het woord zou betrekking 
hebben op 12% van de werkgelegenheid in België, en waarschijnlijk nog 
meer in Brussel omdat dit soort jobs nog meer voorkomt in de Brusselse 
economie. Deze definitie bevat alleszins niet de leveranciers van diensten in 
de deeleconomie, die dit aandeel zeker nog zouden opdrijven. 

 
ICT zou 2 tot 4% van de totale werkgelegenheid vertegenwoordigen. Het 
personeel van de deelplatforms zou nog meer vertegenwoordigd kunnen 
zijn in dit segment, maar blijft waarschijnlijk in de marge. 



Werkgelegenheid bedreigd door digitalisering 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Benadering op basis van werkgelegenheid: 39% van de jobs 
worden bedreigd door volledige digitalisering (vooral 
administratieve taken) 

 
- Benadering op basis van taken: slechts 7% van de jobs zouden 

bedreigd zijn 
 

Grafiek 43 - Risico van job scanning per regio 
(percentages van de werkgelegenheid in 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: BNB, Frev en Osborne. 



Zeer geconcentreerde sector 
 

 

Belang van digitale economie 
(vervolg) 

 
 

 

• 4% van de grote ondernemingen genereren 57% van de 
werkgelegenheid volgens de ruime definitie van de digitale 
economie. 

• Weinig grote ondernemingen bundelen veel jobs, zowel bij de 
ruime definitie als bij de beperkte definitie. 

 
Zonder een waardeoordeel te vellen pleit het gewicht van de 
grote ondernemingen inzake werkgelegenheid ervoor om 
meer aandacht te besteden aan de sector en aan het 
internationale imago van Brussel 

 

Grafiek 40 - Kenmerken van bedrijven die actief zijn in de digitale sector per grootte (2013) 



Nieuwe, opkomende vorm van werkgelegenheid 
 

 
 
 
 
 
 
 

Potentiële freelancers 
 
Volgens het Rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
en op basis van een gewogen extrapolatie van studies uitgevoerd in 
de VS, zouden er: 
- 215 000 potentiële freelance werknemers zijn in België 
- 20 000 in Brussel 

 
 
 

Maar opgelet, het gaat hier niet altijd om een positieve keuze. De 
richtlijn omtrent diensten en integratie van de eenheidsmarkt heeft 
een invloed op het profiel van de werkgevers en werknemers. Vele 
werknemers zijn geneigd om zelfstandig te worden om hun loon 
onder controle te houden. 

Bv. De confederatie bouw 
berekende dat het aantal 
zelfstandigen toenam van 6 000 
naar 10 000 in drie jaar, dat is 
een toename van 66%. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deeleconomie in cijfers 



Europese schaal 

 

 
 
 

  
 
 

 

Bron : 
- PWC (2015) The sharing economy. Consumer Intelligence Series. 
- PWC (2016). Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe. 
- ING, L’économie du partage a un potentiel de croissance élevé en Belgique, Juillet 2015 

 
• Momenteel zijn er: 

• 3,6 € miljard inkomsten voor de platforms 
• 28 € miljard transactie-inkomsten op Europese schaal 

in 5 sleutelsectoren: 
• Peer-to-peer logies: (bv. Airbnb) 

•  => meer globale inkomsten 
• Peer-to-peer transport (bv. Uber…) 

•  => meer opbrengsten voor de platforms 
• Huishoudelijke diensten op aanvraag  (bv. List Minute) 

•  => sterkere recente groei 
• Professionele diensten op aanvraag (bv. Co-Contest) 
• Collaboratieve financiering (bv. Look And Fin) 

 

• Potentieel tussen 160 en 572 miljard euro in 2020. 
 

• 85% van de inkomsten gaan naar particulieren 
• 15 % naar platforms via belastingen, schommelend tussen 1% en 20 %. 



Belgische en Brusselse schaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
• Voor België en Brussel (PWC 2013 - 2016) 

 

• in 2016 vertegenwoordigt dit 
• in België: tussen 90 M€ en 110 M€. 
• in Brussel: tussen 17 en 20 M€ 
• In transactievolume: tussen 130 en 150 M€ 

• In 2020 (geprojecteerde raming op basis van het PWC rapport van 

april 2016) 
• in België: rond 500 M€ 
• In Brussel: tussen 90 M€ en 100 M€ 

 

• Volgens enquêtes rond de verwachtingen van de 

consumenten is een verviervoudiging aannemelijk, maar kan dit 
een maximum 
vertegenwoordigen (ING 2015) 



 

 

De deeleconomie 
in Brussel 
in onze steekproef 

 
 
 

 
 

 
Operator 

 

Uitwisselings 

volume 

 

Aandeel van de 

particulieren 

 

 
Omzet platformen 

Aantal 

personen 

leveranciers 

 

 
rechstreekse  jobs 

      

Airbnb € 35.840.000,00 € 29.388.800,00 € 6.451.200,00 5.950 2 

List Minute € 758.400,00 € 523.296,00 € 75.840,00 20.000 6 

Deliveroo  € 2.664.153,32  900 - 

Open Fab Lab encore marginal   50 1 

Car Amigo Non communiqué   1.000 6 

Peer By encore marginal   2.000 1 

Look and fin € 10.000.000,00 € 837.000,00 € 500.000,00 2.500 5 

Uber € 3.528.000,00 € 2.880.000,00 € 648.000,00  6 
      

Totaal € 46.598.400,00 € 33.413.249,32 € 7.027.040,00 32.400 27 

Aandeel van Brussel die betrokken is op een of andere manier in deze dynamiek 2,7%  

 

 
* Deze cijfers die van onze studie resulteerden dienen met de grootste omzichtigheid te worden behandeld. 
Het gaat om een extrapolatie naar het jaar 2016 op basis van de cijfers voorgesteld voor de maand november 
2016 en de groeipercentages. Ze zijn gebaseerd op verscheidene hypotheses in de mate dat het gaat om 
strategische gegevens voor de platforms, omtrent hun concurrentie en hun investeerders. Bepaalde 
belangrijke spelers in de sector zijn niet opgenomen, zoals My Micro Invest, Blablacar, Drivy… Een aanvullende 
extra studie met deze ramingen voor alle actoren die deze nieuwe praktijken aanwenden, moet nog gevoerd 
worden. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grootteorde en richtlijnen 



 

 

Grootteorde van de 
deeleconomie 
in vergelijking 
met de Brusselse economie 

 

 
Bedrag van de toegevoegde waarde per activiteitssector 

 

 

Totale toegevoegde waarde voor Brussel = 65 miljard € 
Bron: Stadbel (2015) 

  Eco Bx TIC 

Economie Collaborative 2016 €* 18,67 0,028% 0,4% 

Economie Collaborative 2020 € 93,36 0,14% 1,9% 

Volume de transaction 2016 € 145,22 0,22%  

Volume de transaction 2020 € 726,11 1,11%  



 

* in miljoen euro. IDEA Consult 2016 
 
 

• Vandaag zou het gaan om 0,4% van de 
Brusselse toegevoegde waarde gegenereerd 
door de ICT-sector 

 
• In transactievolume zou de deeleconomie tegen 

2020 ¾ miljard euro kunnen genereren, of 1% 
van de totale toegevoegde waarde van het 
Gewest. 



 

Richtlijnen 
 
 
 
 

De digitale economie blijkt een positieve impact te hebben op de 
werkgelegenheid in haar globaliteit, hoewel een reeks jobs op korte 
termijn bedreigd worden. 

 
Brussel is goed geplaatst in deze digitale economie en de jobs die er 
momenteel ontstaan zijn minder bedreigd dan in andere regio's. 

 
Een klein aantal internationale spelers bundelt er een zeer belangrijk 
aandeel van de gecreëerde werkgelegenheid. 

 
 
 

De deeleconomie speelt er een snel groeiende rol. 
 
 
 
 

Rekening houdend met de recente aard van het fenomeen blijkt duidelijk 
dat de deeleconomie een steeds belangrijkere plek in de Brusselse 
economie inneemt. 

Elke job gecreëerd in ICT 
genereert 1,2 job in de rest van de 
economie. 

 

12,2 % van Brusselse 
werkgelegenheid wordt 
gegenereerd door de digitale 
economie. Groei van 1,8 punt in 
140%jvaaanr. de grote ondernemingen 
genereert 57 % van de 
werkgelegenheid. 

In 4 jaar tijd zal de deeleconomie 
zowat 2% toegevoegde waarde 
van de volledige sector van de 
Informatie- en 
Communicatietechnologie 
gegenereerd hebben. 

 
In transactievolume zou ze 1% van 
de totale toegevoegde waarde in 
2021 kunnen bereiken, als de 
huidige groei in de sector 
standhoudt, en dit in iets minder 
dan 10 jaar internationale 
aanwezigheid en 4 jaar 
implementatie in Brussel. 



 

 

4. 

Belangrijke 

definities 

en dimensies 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecosysteem 



 

Het ecosysteem van de deeleconomie 
 
 
 

 

We vatten vaak het ecosysteem van de deeleconomie abstract samen tot consumenten 
en leveranciers die met elkaar in verbinding komen via een digitaal platform. Als we wat 
meer inzoomen, is dit ecosysteem heel wat complexer. 

 

Die platforms hebben eerst en vooral een ontstaanscontext. Vaak duiken ze op in 
territoria met doorgedreven universitaire structuren en met een hoog kwalificatie- en 
inkomstenniveau. Op deze plekken ontstaan een reeks initiatieven die een gunstig 
investeerdersklimaat moeten vinden (business angels, venture capital, enz). Met die 
ingrediënten als basis is ook een fysieke infrastructuur nodig, digitalisering van het 
grondgebied, massale gegevensopslag, min of meer op territoriale basis, een systeem 
met uitzendantenne, een verzameling verbonden objecten, enz. 

 

Naast deze territoriale infrastructuur zijn de transacties van de deeleconomie 
grotendeels gebaseerd op vertrouwen. Systemen met "scores" en "commentaar" 
spelen die rol op de platforms die digitaal werken. Maar de uitgevoerde transacties 
moeten ook zekerheid verschaffen in de echte wereld. Verzekeringen zijn vereist voor 
de objecten en de gebruikers en in dit stadium in mindere mate voor de 
dienstverleners. 

 
Ten slotte maken een reeks nieuwe intermediaires hun opwachting die de digitale 
afstemming tussen aanbod en vraag op het platform zo gaan vertalen dat ze zo goed 
en flexibel mogelijk aanleunt bij de reële wereld. 

 

Silicon Valley (E-Bay, Uber, 
Airbnb, Apple, Facebook…); 
Shen Zen voor hardware; 
In Europa heb je nog Paris 

Saclay, Silicon Allee (Berlijn), 

Science Park (Amsterdam). 
 

Alkmeer in Nederland, Axa en 
Ardennes Prévoyance in 
België, la Maif in Frankrijk, 
enz. 

 
 

De "bikers" van Deliveroo, 

Uber Eat of Take  Eat  Easy. 



 

Algemeen schema 
 
 

Concrete 
tussenpersonen 

 

 
Verzekerings- 
systemen 

Gebruikers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzekerings- 
systemen 

Verzekerings- 
systemen 

 
 
 
 

 

Publieke 
actoren 

 
 
 
 

Platform/tussenpersoon 
Servers, universiteiten, venture capital 

 

 
Logistiek: 
Devices, leveranciers 
van verbindingen, trust 

Aanbieders 



 

 

Definities 



 

 

De ideale wereld: What’s mine is yours 
 
 
 
 
 

• De term ”deeleconomie” dekt verscheidene realiteiten.  Hij dook in 2010 op in het 

werk “What’s Mine is  yours”  van Rachel Bodsman en Boo Rogers. 

 
• Volgens de laatste versie van hun boek is deeleconomie een "economisch 

systeem met gedecentraliseerde netwerken en marktplaatsen die de waarde 
van activa deblokkeren door behoeften en bezittingen zo met elkaar te linken 
dat de tussenpersonen wegvallen.” 

 
- Een soort sprookjesversie waarin van platforms geen sprake is. Het zou gaan om een 

deugdzaam systeem waar alle objecten die tot dusver ondergebruikt waren, voor 
iedereen toegankelijk zouden zijn. Een soort grote deelsysteem die mogelijk wordt 
gemaakt door technologische middelen. 



 

 

De voorzichtigere aanpak: What’s yours is Mine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tom Slee gaat lijnrecht in tegen die benadering in zijn boek "What’s  yours is Mine, 

Against Sharing Economy". 
 

Hij toont aan hoe een reeks digitale platforms nieuwe technologieën gebruiken 
om vraag en aanbod in real time op elkaar af te stemmen en een repetitieve 
waarde te halen (mining) uit de grote massa transacties die zo mogelijk worden. 

 
• Outsourcing van kosten, verminderde investeringskosten en omzeiling van de 

wetgeving zouden het perspectief van de deeleconomie dichter benaderen dan een 
verstandig gebruik van middelen door een groot aantal consumenten-producenten. 



Tal van andere gebruikte termen 
 

 
 
 

 

On Demand Economy: Terminologie die de nadruk legt op de betere realtime link 

tussen vraag en aanbod, door het volledige systeem af te stemmen op de vraag 

(demand driven economy). "De digitale markt die onmiddellijk toegang biedt tot 

zorgvuldig uitgekozen producten en diensten die op praktische en efficiënte wijze 

aangeboden en afgeleverd worden." (Hackett, 2016). 
• Voorbeeld: Uber 

 
Gig Economy: belichten van een ultraflexibele arbeidsmarkt waarin organisaties in 

zee gaan met zelfstandige werknemers voor korte of zelfs zeer korte opdrachten. 

• Voorbeeld: Crowd Flower 

 
Functionele economie; leverbare zaken en diensten die voorrang geeft aan de 

verkoop van een gebruik in plaats van de verkoop van een voorwerp. Ze vormt 

voorwerpen om tot deliverables en diensten. 

• Voorbeeld: Heureux Cyclage. 

 
Crowd working: "Werk uitgevoerd via een platform dat een oneindig aantal 

organisaties, bedrijven en individuen via het internet met elkaar in contact brengt 

en op die manier een link tussen klanten en werknemers wereldwijd mogelijk 

maakt" (STEFANO, 2016, p.2) 

• Voorbeeld: amazon Mecanical Turk 

 
Instant Gratification Economy,  Work on demand via app, Platformeconomie… 



Wat men zou willen dat het is en wat het nu al is 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer we spreken over deeleconomie is het belangrijk om niet te verwarren tussen 
wat men zou willen dat het is of wordt, en wat het echt al geworden is. 

 
Men kan willen dat alles eindelijk wordt gedeeld en dat het tijdperk van de consumptie 
voorbij is… Blijkbaar zou het tegelijk meer en minder zijn dan dat. Duidelijk is dat nieuwe 
digitale platforms een zeer nauwe afstemming van vraag en aanbod mogelijk maken. Die 
nieuwe mogelijkheden zorgen ervoor dat allerhande objecten en diensten kunnen 
uitgewisseld worden die vroeger in een soort lokale informaliteit bleven hangen. Digitale 
vertrouwenssystemen maakten de weg vrij voor die uitgebreidere uitwisselingen op 
wereldschaal. Die kunnen gratis zijn, de kosten delen of gebeuren met winst. Ze kunnen 
handelen over goederen of tijd. In elk geval kan de digitale tussenpersoon een bedrag 
aftrekken bij de uitwisseling om de kosten te dekken of kapitaal op te bouwen. 
In die zin opteert de Europese Commissie voor een meer pragmatische definitie. Die 
wordt hierna vermeld en toegelicht. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De visie van de Europese 
Commissie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De visie van de Europese Commissie is te vinden in het document "COMMUNICATION FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN, PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A European Agenda for the Collaborative 

Economy." 
 

Ze wordt in dit hoofdstuk besproken en verder toegelicht. Op basis van de definitie zullen de begrippen 
platforms, plaats, leveranciers, gebruikers en tussenpersoon verduidelijkt worden. Vervolgens zullen 
drie onderscheidingsmechanismen opgesteld door de Commissie in schema voorgesteld worden. Eerst 
het mechanisme dat een particulier onderscheidt van een dienstverlener, dan een zelfstandige van een 
werknemer, en ten slotte een platform-dienstverlener van een informatiedienst. 



Pragmatische definitie van de Europese Commissie 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Op 2 juni 2016 heeft de Europese Commissie een agenda ingevoerd voor de 
deeleconomie in het kader van zijn digitale agenda, gericht aan het Parlement, de 
Economische en Sociale Raad en het Comité van de Regio's. 

 
• Ze opteert voor een pragmatische definitie en groepeert onder het label 

deeleconomie: 

 
• "bedrijfsmodellen waarvan activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een open 

marktplaats tot stand brengen voor het tijdelijk gebruik van (vaak door particulieren 

aangeboden) goederen of diensten. 

• Bij de deeleconomie zijn drie categorieën actoren betrokken: 
• (i.) dienstverleners die activa, middelen, tijd of vaardigheden delen - dit kunnen 

particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden (‘peers’) of dienstverleners die in 
hun beroepshoedanigheid handelen (‘professional services providers’), 

• (ii.) gebruikers van die diensten; 
• en (iii.) tussenpersonen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen - 

via een online platform - en die transacties tussen hen faciliteren (‘deelplatforms’). Bij 
transacties in de deeleconomie is er algemeen geen sprake van overdracht van 
eigendom en deze transacties kunnen met of zonder winstoogmerk worden uitgevoerd. 

" (Vrije vertaling) 



Terminologische verduidelijking 
 

Deelplatforms  
• Het platform (informatica) is een basis van waaruit een aantal toepassingen kunnen 

geschreven, gelezen, gebruikt en ontwikkeld worden. De software zelf bestaat uit een 
reeks instructies die begrijpelijk zijn voor een machine en een set gegevens vereist 
voor die transacties. De software bepaalt dus de taken die door de machine kunnen 
uitgevoerd worden, regelt de werking ervan en verschaft ze haar functioneel nut. 

• Voorbeeld: Airbnb – iemand zoekt een kamer op basis van een reeks aangegeven 
wensen, de software zoekt de mogelijkheden die het dichtst aanleunen bij dit 
leesrooster. 

Wat verandert er vandaag? 

• Gebruik van pc's, maar vooral smartphones sinds 2007: 
• explosie van inzetbare gegevens op deze platforms 
• Biedt de software de kans om in realtime te weten wie waar is en wat die 

persoon kan "doen, verkopen of delen" om op de behoefte van de andere in te 
spelen. 

 
• De kennis en veralgemening van het gebruik van algoritmen zorgt voor een zeer 

verfijnde afstemming van het antwoord van de software op de wensen die gebruikers 
formuleren. 



 

 
 

Marktplaats 

• De Europese Unie verwijst naar de oprichting van marktplaatsen. 
 

• De idee van een marktplaats veronderstelt wel degelijk dat er een gelduitwisseling 
plaatsvindt. Het gaat om digitale tools die een uitwisseling van geld veronderstellen. 
Er wordt vermeld dat deze uitwisseling met of zonder winstoogmerk kan zijn. 

• De uitwisselingen zijn: 
• Open 

• Heel weinig barrières, of zelfs geen, bij het betreden ervan. 
• Voor tijdelijk gebruik 

• De deeleconomie geeft de voorkeur aan transacties zonder 
eigendomsoverdracht, maar niet uitsluitend. 

• Eigendom verliest aan aantrekkingskracht in vergelijking met gebruik. Je 
moet een dienst niet noodzakelijk bezitten om te kunnen genieten van 
een goed... of een dienst. 

• Goederen en diensten 

• Het kan gaan om objecten (van de duurste tot de meest basic dingen), 
van een appartement tot een trapladdertje. 

• Het kan gaan om diensten. Dat is dan concreet werktijd die 
gedecentraliseerd (bv. vertaling) of lokaal (bv. de hond uitlaten) geleverd 
wordt. 

En dit is meteen het meest heikele punt in de definitie van de commissie, 
aangezien de bescherming van de dienstverlener weinig of niet verzekerd 
wordt. (Cf. infra) 

 
• Geleverd door particulieren 



 

Aanbieders 

Zij delen activa, middelen, tijd of vaardigheden. 

Het kan gaan om:  
- Particulieren die af en toe diensten aanbieden (‘peers’) 
- dienstverleners die in hun beroepshoedanigheid handelen (‘professional services providers’) 

 

Vragen 
• Handelen ze als particulier of als professional? 
• Wat is de bescherming van de werknemers? 
• Is er een arbeidsrelatie tussen de werknemer en het 

platform? 
• Wat zijn de wettelijke verplichtingen? 

 

Gebruikers 
 

Volgens de definitie van de commissie zijn de gebruikers neutraal. Het 
gaat gewoon om gebruikers van diensten of goederen. 

 

Vragen 
• Wie verbruikt en wie levert? 
• Hoe wordt de consument beschermd buiten de traditionele 

erkenningssystemen? 
• Welke wettelijke aansprakelijkheden bij tekortkoming? 

 

Tussenpersonen 

Zij verbinden aanbieders en gebruikers via online platforms. 
Zij faciliteren de onderlinge transacties ("deelplatforms") 

Vragen: 
• Wanneer wordt een tussenpersoon beschouwd als dienstverlener? 
• Wanneer wordt een tussenpersoon beschouwd als werkgever? 
• Waar geeft de tussenpersoon zijn winsten aan? 
• Welke governance zit achter deze platforms? 



 

Onderscheidingsmechanismen voorgesteld door de 
commissie 

1. Aanbieder in vergelijking met andere professionals 
Particulieren vs dienstverleners? 

Uitdagingen 
Als particulieren handelen als professionals zonder de 
verplichtingen te accepteren van de professionals in de sector, die 
ze beconcurreren dan is er mogelijk sprake van 
concurrentievervalsing. 

 

 
Onderscheidende criteria 

Frequentie van de dienst 

Omzetcijfer 

 
 
 

 
Antwoorden van de 
overheid 

Oogmerk 

Definitie 

Oogmerk 
 

Drempel 

 
 

Frankrijk: elke niet- 
onbezoldigde, weinig 
frequente en onregelmatige 
activiteit 
Wederkerigheid, kosten 
delen, handelsoogmerk 

Regelmaat 
Hoeveelheid gegenereerde 
inkomsten... 
Hoofdverblijf of tweede woning 
Bv. < 90 dagen / jaar, < 5000 € / jaar 



2. Aanbieder in vergelijking met platform 
Werknemer vs zelfstandige 

 

 
 
 

 

Er is een arbeidsrelatie als: "een persoon gedurende een 
bepaalde tijd, ten voordele van iemand anders en onder 
leiding van van deze persoon prestaties levert in ruil 
waarvoor hij/zij een bezoldiging ontvangt" 

 
 
 
Regelgeving 

 

 

Onderscheidende 
criteria 

• Ondergeschiktheid 

• Aard van het werk 

• Beloning 
(buiten giften en compensatie) 

 

 
Ja 

 
 

 
Neen 

 

 
Bezoldigde 

 
 

 
Zelfstandige 

 
 

Arbeids- 
bescherming 

 

 
Eigen 
bescherming 

 
 

"Peer" Momenteel hiaat 



3. Platform in vergelijking met andere ondernemingen 
Dienstverlener vs informatiedienst 

 

 
 
 

 

Onderscheidende 
criteria 

• als het platform een prijs oplegt 
 

• als er andere verplichtingen zijn dan de prijs 
(bv. reactie binnen bepaalde termijn, enz.) 

 

• als het platform goederen bezit 

 
 
 
 

Ja Dienst- 
verlener 

 

 
Regelgeving 

 
Sectorale 
regelgeving 

die gebruikt zullen worden via het   
Informatie-

 
platform 

 

• Het platform ondersteunt specifieke kosten 

(verzekering van goederen…) 
 
• Sterke controle op kwaliteit van de dienst 

(uiting van erkentelijkheid…) 

Neen 
dienst 

EU Dienstenrichtlijn 
vereisten inzake 
toegang tot de markt 
maar in verhouding tot 
en vereist voor het 
algemeen belang 

 
 

Rating = vermindering van de asymmetrie 

 rechtvaardigt een belastingvermindering  Drempel = laatste toevlucht 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere 
onderscheidende criteria 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het onderscheid dat de commissie maakt is gebaseerd op een 
aantal ankerpunten om de rollen te verduidelijken. Waar die 
niet in slagen is een inzicht te bieden in de complexiteit van de 
deeleconomie. 

 
Een reeks andere criteria van onderscheid helpen om het 
specifieke karakter van de deeleconomie te vatten en elk 
platform te situeren tegenover de andere: 
- gaat het om een initiatief gebaseerd op aanbod of op 

vraag? 
- Welk doel wordt nagestreefd bij de uitwisseling? 
- Gaat het om een goed of om een dienst (tijd of 

vaardigheden)? 
- Gaat het om een online of een offline dienst? 



 

4. Strategie van aanpak 
gebaseerd op de vraag of het aanbod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaat het om activiteiten gebaseerd op de behoeften van de vraag of 
op het aanbod? 

 
 

Een activiteit gebaseerd op de behoefte (demand driven) 
Bv. Peerby: "Wie kan me een boormachine uitlenen? " 
Het is de persoon die een behoefte uitdrukt en op zoek is naar een 
derde om die behoefte te vervullen. 

 

Een activiteit gebaseerd op het aanbod (demand driven) 
Bv. Airbnb: Peerby Go: "Ik wil mijn boormachine wel uitlenen voor 5 
€, tegen gegarandeerde vaste prijs. " 
De persoon die het goed of de dienst aanbiedt zal de advertentie 
plaatsen. 



 

 

Betrokken partij 

Betaling van het 
onderhoud en 
delen van de 

werkingskosten 

 

Betrokken partij 

 

Werknemers 

Winnen op de 
transacties langs 
de kant vraag of 

aanbod 

 

klant 

5. Wat is de bedoeling van de uitwisseling? 
 

 

De betrokken partijen kunnen een relatie aangaan in een bepaalde logica: 
- Wederkerigheid: een sociale band leggen via giften en tegengiften 
- Delen van de kosten: Ze brengen een samenwerking tot stand zonder winstoogmerk 
- Commercieel: de inzet voor een of meerdere partijen bestaat erin geld te verdienen 

via een geleverde dienst of via toegevoegde waarde op goederen 
 

Afhankelijk van deze intenties zullen de betrokken partijen een verschillende rol spelen 
in het ecosysteem. 

De drie belangrijkste betrokken partijen 

Logica Aanbieder Tussenpersoon Aanvrager Voorbeelden 
 

  

  

 

 

Ontvanger 

 
 

Vrijwillig 

 

Gever 

 
Wederkerigheid 

 

 

 
 

Delen 
van de kosten 

 

 

 
Commercieel 

 

Autostop 
 
 
 

Blablacar 
 
 

 
Uber 



6.a. Aard van wat wordt uitgewisseld: 
Goed of dienst 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gaat het om diensten of goederen 
 

Een financiële transactie die handelt over diensten: 
aankopen van werk, tijd die een persoon investeert in vervoer… Het draait hier rond de 'werktijd 
van dienstverleners". De gestelde vragen handelen meer over het inkomstenpeil, het vermogen 
om een waardig leven te leiden in een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op loondienst 
en het dekken van arbeidsrisico's. Die elementen zijn beïnvloed door factoren die grotendeels 
vergelijkbaar zijn met de conventionele economie. 

 

Een financiële transactie die handelt over goederen: 
De gestelde vragen liggen meer in de sfeer van bescherming van consumenten en 
aanbieders. 

  Het gaat vooral om verzekeringsgebonden vragen. 
• Bv.  

• een lege kamer huren, 
• de auto gebruiken buiten het werk... 

 

De kwestie van de professionalisering laat de dienstverlener evolueren van het 
statuut van iemand die een object voorziet naar iemand die tijd doorbrengt met 
het leveren van objecten om uit die activiteit meer inkomsten te halen. Dan 
worden dezelfde vragen gesteld als bij een dienstverlening van een service. 



6b. Aard van wat wordt uitgewisseld: 
online of offline 

 

 
 
 
 
 

Gaat het om dienstverlening in realiteit of gaat het om 
online activiteiten? 

Een dienstverlening in realiteit (offline) 
Bv. babysitten, de hond uitlaten… 

 
- De activiteit is gedereguleerd op loonvlak, met als enige beperking dat de 

dienstverlener de bezoldiging aanvaardt. 
- Het algemene armoedepeil en de lokale werkgelegenheid zullen een rol spelen op 

bezoldigingsvlak. 
 

Een online dienstverlening 
Bv. vertalen, ontwerp van design 

 
- De activiteit is gedereguleerd op loonvlak, maar zal in concurrentie komen met 

arbeidsmarktgebieden waarvan het inkomstenpeil een stuk lager kan liggen dan 

dat van de plek waar de vrager woont. 

- Hier stelt zich het klassieke kader van de vragen rond sociale dumping en 
decentralisatie om dit soort dynamiek te begrijpen, met dit verschil dat het via de 
platforms en micro-ondernemers die ze genereren, uitbreidt neemt naar de 
consumptie van een individuele dienst. 



 

 

We vermelden hieronder een overzicht met de 
verschillen tussen een offline en een online economie 
op het vlak van arbeidsrelaties: 

 

Offline Online 

Vergoeding op tijdsbasis Vergoeding per taak 

Werknemers Zelfstandigen 

Minder flexibel Meer flexibel 

Concurrentie beperkt tot nabije 
omgeving. 

Openen van concurrentie met internationale 
vraag en aanbod 

 

Op loonvlak vermelden we hieronder een vergelijking uitgevoerd in het kader van de 
agenda deeleconomie die werd ingevoerd door de Europese unie: 

 



 

 
 
 
 
 
 

Hieronder zijn de belangrijkste elementen weergegeven betreffende diensten verleend 
in het kader van de deeleconomie: 

 
- De dienstverleners blijken deze platforms niet te gebruiken als belangrijkste 

bestaansmiddel (max 450 u/jaar op List Minute en het merendeel presteerde niet 
meer dan 5 uur). 

 
- De lonen zijn gelijklopend voor plaatsgebonden taken, die weinig of geen 

vaardigheden vragen, wanneer ze gebeuren via een platform. 
 

- De lonen voor virtuele taken zijn daarentegen een stuk lager (Bv. Co Contest, 

Commission Staff Working Document, p°39) en een heel stuk lager voor virtuele 

taken die zeer weinig vaardigheden vereisen (Bv. Microtasking, Crowdflower, 

Commission Staff Working Document, p°40) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting van de 
vermelde verschilpunten 



 

Samenvatting van de vermelde  
verschilpunten 

 

1. Particulieren als aanbieder 
vergeleken met kmo's 

Particulieren 
Dienst- 

VS verleners 
 

 

 

2. Particulieren als aanbieder 
vergeleken met platforms 

 
 

3. Platform 
vergeleken met kmo's 

Particulier VS 

 

 
Informatieve 
activiteit 

Zelfstandige VS 

 
 

 
VS 

Bezoldigde 
 

 
Dienstverlenende 
activiteit 

 
 

 

 

4. Strategie van aanpak On demand VS On Supply 
 
 

 

 

5. Oogmerk van de uitwisseling 

 
6. Aard van wat wordt uitgewisseld 

Reciprociteit 
Delen 

VS van kosten VS
 

Commercieel 

 

6a. Aard VS 

6b. Kanaal 
VS 

Goed 

In realiteit 

VS Dienst 

VS Online 



 

 
 
 
 
 
 
 

Soorten 

Regelgeving 



 

 

Reguleren met inhoud, 
niet met verdediging 

 
 
 
 
 
 
 
 

De verdedigers van de deeleconomie benadrukken: 
- de enorme flexibiliteit van de manier waarop mensen bezoldigd worden 

(Cabinet De Croo, Uber…) 
De tegenstanders benadrukken 
- de uitholling van het minimumloon 
- het niet-financieren van de sociale lasten die het huidige sociale model gaan 

verzwakken en zelfs onmogelijk maken. 
 

In Brussel kwamen vragen rond de deeleconomie aan bod via de min of meer 
opzettelijke misbruiken van bijzonder agressieve Amerikaanse platforms. 

 
Toch bieden het perspectief op de optimalisering van het gebruik van fysieke 
goederen, het creëren van inkomsten voor aanbieders en de toename van de 
koopkracht van de consumenten ook kansen. Het zou jammer zijn dat de regio 
hiervan geen gebruik zou kunnen maken. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Op die basis dient elke toekomstige regelgeving een meer doorgedreven 
bescherming te beogen (van de werknemers, de aanbieders, de consumenten 
en de belastingopbrengsten) zonder de kostprijs van de platform drastisch te 
verhogen. 

 
De belangrijkste kwesties die moeten aangepakt worden via de regelgeving van 
de deeleconomie zijn als volgt te formuleren: 
- Hoe inkomsten bevorderen en het aantal goederen in omloop verminderen 

terwijl de sociale rechten, de consumenten en de dienstverleners 
beschermd blijven? 

 

Een achterliggende vraag kan als volgt klinken: 
- Is het mogelijk om een postarbeidsamenleving op te bouwen die de 

aantrekkingskracht van autonomie verbindt met het behoud van een 
vermogen tot herverdeling, financiering van de sociale zekerheid en 
bescherming van de burgers, in het bijzonder de zwaksten onder hen? 

 
De volgende secties bevatten mogelijke regelgevingen om deze vragen te 
beantwoorden. 



 

 

 
Algemeen kader 



 

Modaliteiten bij 
wijziging van stelsel 

 

Algemene redenering 

Alternatief 
 

Verwijzen naar het 
burgerlijk recht 

 
=> Het burgerlijk recht 
aanpassen aan elk aspect 
van de realiteit gecreëerd 
door de deeleconomie 

Frankrijk 

Een specifiek recht 
uitwerken 

 
=> Er wordt een specifiek 
recht uitgewerkt om de 
deeleconomie te 
reglementeren. 

Verenigd Koninkrijk / België / 
Nederland 

Een onderscheid creëre 
 

 

Wezenlijk Relatief 
 
Definitie Drempel 

 

 
 

 

Bv. toegang tot ondernemersstatuut vergemakkelijken. List Minute dat een akkoord 
heeft met Securex om binnen 24 uur toegang te krijgen tot het statuut, nadat de 
drempel van 5000 € voor de aanbieder is bereikt 
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