
Opkomst deeleconomie: overzicht, arbeidsaspecten en concurrentieaspecten

Programma:
17.00 uur: Inleiding door mevr. Elke Ferong, voorzitter Financieel Forum
Mechelen

17.10 uur: Deel 1: Opkomst van de deeleconomie: hoe, wat en waarom (niet)?
door Raïsa Basselier, Economist Nationale Bank van België

17.50 uur: Deel 2: Arbeidsomstandigheden in de platformeconomie: uitdagingen
en antwoorden door Karolien Lenaerts, Hoofd onderzoeksgroep Arbeid,
Organisatie en Sociale Dialoog HIVA, KULeuven

18.30 uur: Deel 3: Deeleconomie: nood aan eerlijke concurrentie door Caroline
Deiteren, Coördinator Sociale Zaken Unizo

19.10 uur: Receptie



Opkomst van de deeleconomie:
hoe, wat en waarom (niet?)

Raïsa Basselier
Gebaseerd op een artikel in het Economisch Tijdschrift van
September 2018, samen met Geert Langenus en Laurent Walravens

3 december 2019, studie-avond Financieel Forum Mechelen
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Structuur van de presentatie

1. Definitie

2. Drivers

3. Het belang van de deeleconomie

4. Deeleconomie in de officiële statistieken (en nationale rekeningen)

5. Issues en regulering

6. Conclusie
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Brinnen: Beck (2017), Europese Commisie

Hoe de deeleconomie definiëren?

E-commerce: distributie via digitale weg
ü lage informatie- en communicatiekosten
ü snel en globaal
ü eigen kanaal van retailer/producent of specifieke (grote)

ondernemingen

Deeleconomie: het gebruik van een digitaal platform, maar
specifiek:
ü uitwisseling tussen privépersonen (“peers”)
ü van (onderbenutte) goederen of diensten
ü geen eigendomsoverdracht
ü al dan niet met winstoogmerk

aanbieder gebruiker

platform



◆ Omvat lenen, huren, ruilen, geven, delen, maar ook
verkopen via tweedehandsmarkt  (Botsman and Rogers,
2010)
◇ bijvoorbeeld eBay

◆ Projecten in plaats van een vaste job, flexibilisering van
de arbeidsmarkt
◇ bijvoorbeeld Deliveroo

◆ Dankzij apps en platforms kan snel worden ingespeeld
op eender welke behoefte van de consument
◇ Omvat niet enkel onderbenutte goederen

of diensten
◇ Ook door professionele aanbieders
◇ bijvoorbeeld Netflix of Spotify 4

What’s in a name?

De deeleconomie kent geen uniforme definitie en evolueert snel. Volgende definities overlappen
deels met (onze definitie van) de deeleconomie:

collaboratieve
consumptie

“Gig” economie

“On-demand”
economie
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Source(s):
1 Footnote
2 Footnote

Hoe werkt het in België?
(twee bekende platforms)

Chauffeur werkt als zelfstandige met
btw-nummer

Auto maximaal 7 jaar oud en in heel
goede staat

Uber eist persoonlijke vergunning voor
verhuur van voertuig met bestuurder

Chauffeur sluit zelf de nodige
verzekeringen af

Prijs wordt bepaald door Uber,
naargelang de vraag.
Betalingen gebeuren via de
elektronische weg en passeren langs
het platform, dat een service fee
afhoudt

Huishouden (host) is niet
noodzakelijk geregistreerd als
zelfstandige

Kamer in de eigen woonst, volledig
huis, appartement,…

Kwaliteits- en veiligheidseisen
kunnen worden opgelegd door de
bevoegde overheid (Gewesten)

Airbnb voorziet automatisch
verhuurdersgarantie voor schade
aan de eigendom en
aansprakelijkheidsverzekering

Prijs wordt bepaald door host.
Betalingen gebeuren via de
elektronische weg en passeren langs
het platform, dat een service fee
afhoudt
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Onderliggende drivers voor de ontwikkeling van de deeleconomie

Digitalisering Waarden en ecoburgerschap

Verstedelijking Financiële motieven
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Bron: Eurostat.

Gebruik van mobiel internet
(in % van de respondenten)

Toegang tot het internet
(in % van de respondenten)
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Bron: Google Trends (November 2019)

Google Trends: zoekopdrachten naar ‘Airbnb’ in België
(maandelijkse index, gemiddelde in 2013 = 100)

De belangstelling voor de deeleconomie neemt toe
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◆ Significant aantal economische actoren kunnen met elkaar in verbinding treden

◇ Groter aantal mensen op een kleinere oppervlakte: vergroot de uitwisselingsmogelijkheden...

◇ ...ook al kunnen geografisch verder van elkaar verwijderde actoren dankzij de digitale vooruitgang eveneens met elkaar
worden verbonden

◆ Moeilijkheden die gepaard gaan met het (samen)leven in een drukke stad (files, parkeren, enz.)

◇ Beroep op autodiensten met chauffeur

◇ Gebruik van deelauto’s

9

Toenemende verstedelijking



◆ Toegenomen bereidheid tot delen van eigendom (met onbekenden)

◆ Unieke beleving en snelle toegang worden belangrijker dan eigendom
◇ An age of access (Rifkin, 2000)
◇ Liquid consumption (Bardhi en Eckhardt, 2017)

◆ Consument hecht steeds meer belang aan duurzame consumptie

◆ Weinig vertrouwen in onbekenden nodig, dankzij betere monitoring en controle via ICT-mechanismen (Bergh en
Funcke, 2016)
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Wijziging van consumptiepatronen en culturele waarden

Hoogste bereidheid tot delen van elektronica,
fiets/wagen, sportmateriaal of gereedschap

Voornamelijk (maar niet alleen) millennials

54 %

(van de Europese respondenten, Nielsen (2014))
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Bron: ING International Special Report on the Sharing Economy (2015).

Een groot deel van de consumenten schrijft goede eigenschappen
toe aan de deeleconomie

“De deeleconomie draagt
bij tot een sterkere

gemeenschap”

47% van ± 15 000
Europese respondenten

36% van ± 1 000
Belgische respondenten

53% van ± 15 000
Europese respondenten

43% van ± 1 000
Belgische respondenten

“De deeleconomie is
goed voor het milieu”



◆ Platforms verkleinen de zoek- en transactiekosten …

◇ minder risico dankzij rating- en reviewsystemen

◇ reclame en verspreiding via sociale media maken hoog marketingbudget overbodig (78% van Europese respondenten
gaat voort op mond-aan-mond-reclame van vrienden/familie, Nielsen 2015)

◆ … en boren mogelijk een nieuwe groep van consumenten aan

◇ lagere kost voor on-demand toegang

◆ Merendeel van de respondenten participeert dan ook vooral in de deeleconomie om op die manier geld te
verdienen of te besparen

◇ ING Report (2015): 58% van de Europese respondenten (met piek in Italië en Spanje) en 48% van de Belgische
respondenten

◇ IDEA Consult (2017): 46% van de Vlaamse gebruikers

◆ Financiële motieven ook volgens de literatuur dominant (Balck, Cracau et al., 2015; Möhlmann, 2015;
Schor, 2015; Stene & Holte, 2015)
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Bronnen: Bardhi en Eckhardt (2014), ING International Special Report on the Sharing Economy (2015).

Financiële motieven en gemak



Hoe  ste rk i s de  de e le conomie  i nge bu rge rd?
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Bronnen: EC Flash Eurobarometer 438 (2016) en 467 (2018) – The use of collaborative platforms

Gebruik van een platform van deeleconomie volgens de EC Eurobarometer
(in % van het aantal respondenten)

België is geen voorloper qua inburgering van de deeleconomie
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Hoe  ste rk i s de  de e le conomie  i nge bu rge rd?
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Bron: EC Flash Eurobarometer 467 (2018) – The use of collaborative platforms

Gebruik van een platform van deeleconomie per ‘dienst’
(in % van het aantal respondenten van de EC Flash Barometer)

De deelplatformen worden het vaakst gebruikt voor het regelen van
accommodatie
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Bron: PwC (2016).

Inkomsten van de platforms in EuropaWaarde van de transacties in Europa

Het belang van de deeleconomie blijft nog beperkt, maar kent een
snelle groei in Europa
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1. Hoe verkrijgen we de juiste informatie?

● classificatiesystemen schieten momenteel tekort; geen onderscheid mogelijk tussen digitale en niet-digitale ‘leveranciers’

● nood aan meer gegevensbronnen: aangepaste enquêtes, web scraping,…

2. Is bbp de juiste maatstaf?

● ESR2010 voorziet geen toegevoegde waarde voor transacties tussen huishoudens (problematisch indien steeds meer
productie buiten de definitie valt)

● bbp houdt ook geen rekening met de efficiëntie- en welzijnswinsten die de deeleconomie (of, meer algemeen, de digitale
economie) met zich meebrengt

3. Wat met prijzen en deflatoren?

● lagere prijzen of kwaliteitsverbeteringen niet altijd (tijdig) gevat in de deflatoren of de korf van goederen en diensten die
de consumptieprijsindex bepalen

● bijkomende moeilijkheid voor gratis producten/diensten

16

Drie grote “statistische uitdagingen”
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Twee case studies

Uber lijkt vrij goed in statistieken opgenomen,
hoewel niet volledig identificeerbaar

Bbp productiezijde
• Uber Belgium BVBA: toegevoegde waarde

van 2 miljoen euro (jaarrekeningen 2018)
en 12 FTE werknemers

• Uber chauffeurs beschikken over btw-
nummer, dus hun activiteiten worden
opgenomen in nationale rekeningen…

• … maar kunnen moeilijk van traditionele
chauffeurs onderscheiden worden

Geen administratieve bronnen: waarschijnlijk
wordt activiteit niet volledig in statistieken
gevat

Bbp productiezijde
• AirBnB legt geen jaarrekening neer in BE

• Geen eenduidige, gecentraliseerde
database (ondanks registratieplicht)
beschikbaar voor de statistische verwerking

• Correctie nodig van andere categorieën in
de nationale rekeningen (‘fictieve
huurwaarde’)



◆ Traditionele actoren beschouwen nieuwe spelers als oneerlijke concurrentie

◇ vormt de nieuwe economie een substituut of aanvulling?

◆ Groei van platform-economie ook niet altijd goed onthaald door burgers

◇ impact op huur- en huisprijzen of buurtoverlast

◇ ontevredenheid “werknemers” over hun statuut

◆ Duidelijke en dringende uitdagingen op het vlak van regelgeving…

◇ consumentenbescherming (veiligheid, privacy,…)

◇ bescherming van flexibele werknemers (pensioen, verzekering in geval van werkloosheid, ziekte, …)

◇ voorkomen van monopolies in de deeleconomie

◇ fiscaliteit

◆ … maar innovatie mag niet worden ontmoedigd!

18

Deeleconomie brengt bepaalde issues met zich mee



◆ Nieuwe en traditionele spelers zijn voldoende
gedifferentieerd om twee verschillende
doelgroepen aan te spreken (“marktexpansie”)

◆ Flexibiliteit van nieuwe spelers laat bovendien toe
om pieken in de vraag op te vangen (minder
volatiele prijzen)
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Impact van nieuwe spelers: twee kampen

◆ Nieuwe spelers azen op dezelfde markt als de
traditionele spelers

◆ Lagere prijzen en flexibelere (?) regelgeving laat
de nieuwe spelers toe om de traditionele spelers
te verdringen

PRO CONTRA
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Bron: EC Flash Eurobarometer 467 (2018) – The use of collaborative platforms

Gebruik van deelplatformen ter vervanging of aanvulling van de traditionele kanalen
(in % van de respondenten)

Volgens enquêteresultaten hebben de nieuwe spelers in België
vooral nieuwe markten aangeboord



◆ Bij voorkeur moeten alle spelers binnen eenzelfde sector aan dezelfde voorschriften/regels voldoen en
dezelfde fiscale behandeling krijgen

◇ does one-size fit all?

◇ regulate downà definieer minimumstandaarden

◆ Opgelet voor overregulering of ad-hoc ingrijpen

◇ Vermijd wirwar aan regels

◇ Nood aan samenwerking over de landsgrenzen

21

Nood aan een level playing field (?)

Hln.be

at5.nl



◆ Deeleconomie steunt op vertrouwen en is sterk review-based, maar …

◆ Alternatief: interventie door platform (background checks, garantieregeling)… of door de overheid (formele
regulering en kwaliteitslabels)

22
Bron: EC Special Eurobarometer on online platforms (2016)..

Zelfregulerende deeleconomie via vertrouwenseffecten?

49%

41%

10%

Betrouwbaar Niet betrouwbaar Weet het niet

Beoordeling betrouwbaarheid van het
review- of rankingsysteem door
internet- en platformgebruikers in EU

◆ … hoe betrouwbaar zijn de reviews?

◇ op vrijwillige basisà enkel indien heel (on)tevreden
(extreme response bias)

◇ voting with your feet: platform verlaten

◇ aarzeling om slechte review te geven na direct contact met
die persoon (of omwille van two-way-rating)

◇ mogelijke incentive voor platform om vooral de goede
reviews te publiceren?



◆ Particulieren die hun ‘deelactiviteit’ uitoefenen via een erkend platform kunnen van een gunstig belastingstelsel
genieten

◇ doel: enkel voor aanbieders met ‘occasioneel’ karakter die niet optreden in het kader van hun eigen beroepsbezigheid;
diensten verleend aan natuurlijke personen

◇ nieuw vanaf 15 juli 2018: tot 6250€ per jaar volledig onbelast bijverdienen via erkend deelplatform

◇ erkend deelplatform speelt alle benodigde informatie door aan FOD Financiën

◇ in alle andere gevallen: regels als zelfstandige in bij- of hoofdberoep te volgen

◆ Bepaalde voorwaarden tot erkenning als elektronisch platform (lijst op https://financien.belgium.be/)

◇ op vrijwillige basis: Airbnb heeft bv. aangegeven geen erkenning aan te vragen

◆ Veel inkomsten nog in de ‘grijze zone’ (onvolledig/onjuist aangegeven?)

◆ Maatschappelijke zetels van platforms veelal buiten België = verlies aan belastingopbrengsten

◇ voorstel EC: common consolidated corporate tax base (CCCTB-stelsel)
23

Fiscaliteit van de deeleconomie in België



◆ Omvang van de deeleconomie is voorlopig moeilijk exact in kaart te brengen

◇ heel snelle groei maar macro-economisch gewicht nog klein

◇ toch al wezenlijke impact in bepaalde branches (personenvervoer, toeristische accommodatie)

◇ werkelijk belang groter dan macro-economisch gewicht door impact op ‘traditionele’ bedrijfsmodellen (katalysator van
productiviteitsverhogingen?)

◇ België geen voorloper

◇ verdere forse expansie verwacht in de toekomst

◆ Gepaste regelgevende omkadering nodig

◇ level playing field met traditionele bedrijfsmodellen (ook voor sociale bescherming)

◇ vermijd overregulering of ad-hoc benadering

24

Conclusie



Volg ons op LinkedIn, Twitter, nbb.be,…
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Stay tuned!



Arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden van
platformwerkers

Studieavond over de opkomst van de deeleconomie
Karolien Lenaerts, 3 december 2019, Mechelen



Voorgaand onderzoek

2



Coming soon: “Study to gather evidence on
the working conditions of platform workers”
i.o.v. Europese Commissie, met CEPS en Eftheia
• Onderzoek naar werkomstandigheden en sociale

bescherming van platformwerkers:
• Uitdagingen en (mogelijke of reeds bestaande) oplossingen
• In alle sectoren en voor alle types van platformwerk
• In de EU28, IJsland en Noorwegen

• Onderzoeksmethoden:
• Literatuuronderzoek
• Focusgroepen in 6 landen
• Interviews met experten en stakeholders (nationaal en EU)
• Enquête bij 60-tal experten (juridisch, socio-economisch)
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Conceptualisering
Wat is platformwerk? Wie zijn de platformwerkers?
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Wat is platformwerk?
Wat is een platformwerker?
Platformwerk:

• Betaalde arbeid geleverd via een online platform
• Opdeling van ‘jobs’ in ‘taken’
• Dienstverlening op vraag van klant
• Minstens drie betrokken partijen

Platformwerker:
• Natuurlijke persoon die platformwerk doet

5
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Platformen

Klanten Platform-
werkers

- Vooral natuurlijke
personen

- Natuurlijke
personen

- Rechtspersonen
- Terms &
conditions

Betalingen

Bemiddeling

‘Black box’
Bemiddeling en controle

(Gebruik van technologie en
algoritmen)



Soorten platformwerk
Toenemende heterogeniteit
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Offline
Lower-
skilled
tasks

Offline
Higher-
skilled
tasks

Online
Lower-
skilled
tasks

Online
Higher-
skilled
tasks

Primarily
platform-

determined

Primarily
client-

determined

bv. Uber

bv. AMT

Primarily
client- or
worker-

determined

bv. ListMinut

Primarily
client- or
worker-

determined

bv. 99designs



Waarom platformwerk?
Platformwerk als testcase
• Eén van meest zichtbare en meest besproken nieuwe

vormen van werk, gedreven door digitalisering
• Snelle groei en grote heterogeniteit, ondanks kleine

omvang en concentratie in een aantal sectoren
• Bezorgdheden over nieuwe bedrijfsmodellen en

nieuwe vormen van werk, maar ook opportuniteiten
• Concrete acties van overheden, sociale partners, e.a.
• Dé platformwerker bestaat niet

8

Voorloper wat beleid betreft, maar niet inzake participatie; erg vroege
opvolging door sociale partners, rijk debat, veel media aandacht



Kans of valkuil?
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• Flexibiliteit en autonomie (waar,
wanneer, hoe?) → “eigen baas”

• Verdienen (extra) inkomen
• Afstemmen werk- en privéleven (bv.

zorg, familie, studeren)
• Opbouwen eigen zaak, versterken

van portfolio → ondernemersschap
• Lage drempels tot arbeidsmarkt
• Hobby, fijne activiteit

• Doorstroming naar reguliere vormen
van werk of eigen onderneming?

• Combinatie met andere niet-
reguliere vormen van werk?

• Werkomstandigheden: werktijden,
werkdruk, lage verloning, veiligheid,
isolatie, autonomie vs. controle

• Kwetsbare platformwerkers

Motivaties: extra inkomen, eigen zaak, lage barrières, juridische kader
→ Variëren sterk naargelang pla ormwerker, pla orm, type werk, enz.



Arbeidsomstandigheden
en arbeidsvoorwaarden
Jobkwaliteit in de platformeconomie
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Jobkwaliteit bij platformwerk

“Mate waarin er in een job werk- en arbeidsgerelateerde factoren aanwezig
zijn die gunstige gevolgen hebben voor de werknemer, met name fysiek en
psychologisch welzijn en positieve attitudes zoals jobtevredenheid”.

• WES-model als overkoepelend kader: drie dimensies om
jobkwaliteit in kaart te brengen:

• W - Work: Arbeidsomstandigheden
• E - Employment: Arbeidsvoorwaarden
• S - Social relations: Sociale relaties en interacties
• Aangepaste versie: specificiteit van platformwerk (bv. algoritmen)
• Rekening houden met het voorkomen en de verwachte evolutie van

de verschillende types van platformwerk
• Rekening houden met ervaring en visie van verschillende actoren

11



Aangepaste WES-model
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W – Work E – Employment S – Social Relations
(Omstandigheden) (Voorwaarden) (Sociale relaties)

Allocatie van taken

Autonomie in de
werkorganisatie

Toezicht, sturing en
prestatiebeoordeling

Taakcomplexiteit

Werkintensiteit en
snelheidsdruk

Emotionele eisen

Fysieke omgeving

Arbeidsstatus

Bepalen van de werkgever

Contracten

Sociale bescherming

Inkomsten

Arbeidstijd

Carrièremogelijkheden

Opleiding en vaardigheden

Vertegenwoordiging

Deelname aan de
besluitvorming

Ondersteunend
management en sociale

ondersteuning

Nadelig gedrag en gelijke
behandeling



Work dimension
Arbeidsomstandigheden
Specifieke takenpakket en de organisatie daarvan,
alsook de omgeving waarin het werk verricht wordt
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Bij platformwerk?
• Sterkst beïnvloed door het gebruik van

technologie, apps, algoritmen, ratings en
‘rankings’ van de drie dimensies

• Maar, overlap met reguliere werkvormen
voor aspecten die niet door gebruik van
platform of technologie worden beïnvloed

Allocatie van taken
Autonomie in de
werkorganisatie

Toezicht, sturing en
prestatiebeoordeling

Taakcomplexiteit
Werkintensiteit en

snelheidsdruk
Emotionele eisen
Fysieke omgeving
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Indicator Uitdaging? Specifiek? Types platformwerk

Locatie Vaardigheden Allocatie
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Allocatie van taken Hoog Ja M M H H M M M

Autonomie in de
werkorganisatie

Medium Nee L M L L L L L

Toezicht, sturing en
prestatiebeoordeling

Hoog Ja M H M H M M M

Taakcomplexiteit - Nee - L - - - - -

Werkintensiteit en
snelheidsdruk

Laag Nee - L - L - - L

Emotionele eisen - Nee - - - - - - L

Fysieke omgeving Hoog Ja M M M M M M H



Work dimension
Arbeidsomstandigheden
• Allocatie van taken: platform, platformwerker of klant?
• Autonomie in de werkorganisatie:

• Sterk afhankelijk van het type werk: eenvoudige vs. moeilijke taken

• Toezicht, sturing en prestatiebeoordeling:
• Door platform (of algoritme) en/of klant → automatische berichten, financiële

incentives, uitsluiting van bepaalde taken
• Weinig tot geen transparantie over beslissingen en weinig tot geen

mogelijkheden om deze aan te vechten
• Ratings zijn universeel: oneerlijk, overdraagbaar, barrière om werk te vinden?

• Fysieke omgeving:
• Werk vindt plaats buiten de context van een reguliere werkplaats
• Gebruik van eigen materialen en hulpmiddelen
• Vooral voor ‘offline’ platformwerk

15



Employment dimension
Arbeidsvoorwaarden
Aspecten die verband houden met de formele context waarin een
platformwerker taken uitvoert en die rechtstreeks van invloed zijn
op het persoonlijke leven van een platformwerker
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Bij platformwerk?
• Het minst beïnvloed door het gebruik van

technologie, apps, algoritmen, ratings en
‘rankings’ van de drie dimensies

• Sterke overeenkomsten met uitdagingen
bij andere niet-reguliere vormen van werk
en zelfstandigen

• Maar wel het meest besproken van alle
dimensies en uitdagingen (status!)

Arbeidsstatus
Bepalen van de werkgever

Contracten
Sociale bescherming

Inkomsten
Arbeidstijd

Carrièremogelijkheden
Opleiding en vaardigheden
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Indicator Uitdaging? Specifiek? Types platformwerk

Locatie Vaardigheden Allocatie

O
nl

in
e

O
ffl

in
e

Ho
ge

r

La
ge

r

Kl
an

t

Pl
at

fo
rm

W
er

ke
r

Arbeidsstatus Hoog Nee M M M H M H M

Bepalen van de werkgever Hoog Ja M M M H M H M

Contracten Hoog Ja H H L H L H L

Sociale bescherming Medium Nee M M L H L H L

Inkomsten Medium Nee M M M H M H L

Arbeidstijd Medium Nee L M L M L M L

Carrièremogelijkheden - Nee - - - L - - -

Opleiding en vaardigheden Laag Nee L L L L L L L



Employment dimension
Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsstatus:

• Platformwerkers als werknemers, zelfstandigen of een andere
status? Link met individuele en collectieve rechten!

• Platformen geven verwachtingen aan in terms & conditions
• Maar: grijze zones, missclassificaties, economische activiteit?

• Bepalen van de werkgever:
• Platforms wijzen rol van werkgever soms expliciet af
• Link met vraag over status van platformwerkers

• Contracten:
• Vaak geen formeel contract en dus geen bescherming tegen

beëindiging arbeidsrelatie

18



Employment dimension
Arbeidsvoorwaarden
• Sociale bescherming:

• Link met vraag over status van platformwerkers
• Wettelijke versus effectieve toegang tot sociale bescherming
• Zij die het meest afhankelijk zijn van platformwerk, blijken het

minst goed beschermd te zijn
• Inkomsten:

• Betaald per taak en niet per uur, leidt tot sterke concurrentie!
• Onvoldoende om van rond te komen, late betalingen, bijdrage

betalen aan platform, zelf opdraaien voor bepaalde kosten
• Arbeidstijd:

• Minder uren kunnen werken dan gewenst
• Atypische uren, weekend- en nachtwerk, enz.

19



Social relations
Sociale relaties
Sociale interacties en sociale dialoog via formele instituties, bv.
syndicale delegatie, en informele kanalen, bv. stafvergaderingen

20

Bij platformwerk?
• Sommige aspecten beïnvloed door het

gebruik van technologie, apps, algoritmen,
ratings en ‘rankings’, andere minder

• Sterke overeenkomsten met uitdagingen
bij andere niet-reguliere vormen van werk
en zelfstandigen

Vertegenwoordiging
Deelname aan de

besluitvorming
Ondersteunend

management en sociale
ondersteuning

Nadelig gedrag en gelijke
behandeling
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Indicator Uitdaging? Specifiek? Types platformwerk

Locatie Vaardigheden Allocatie
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r

Vertegenwoordiging Hoog Nee M H L H M H L

Deelname aan de
besluitvorming

Laag Nee N L N L N L N

Ondersteunend management
en sociale ondersteuning

Laag Nee L N N L N L N

Nadelig gedrag en gelijke
behandeling

Medium Nee L M L L M L L

• Vertegenwoordiging:
• Veel platformwerkers niet georganiseerd, noch vertegenwoordigd
• Gebrek aan bewustzijn over rechten

• Nadelig gedrag en gelijke behandeling:
• Kan versterkt worden door gebruik van algoritmen en positie van de klant



Specificiteit
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Antwoorden op platform-
werkuitdagingen
Welke mogelijke antwoorden kunnen overheden en
andere factoren formuleren?

23



Op het nationale niveau
Verschillende actoren zijn actief

24

Wet- en
regelgeving
Rechtspraak
Inspecties

Initiatieven van
sociale partners,
platformen en

platformwerkers

TOP-
DOWN

BOTTOM-
UP



Top-down
Nationaal, regionaal, lokaal

25

Wet- en regelgeving
•Frankrijk is het enige land

met wetgeving rond
arbeids- en sociale rechten
van platformwerkers

•Meer indirecte acties
(status, niet-reguliere
vormen van werk,
zelfstandigen)

•Sectorspecifiek (transport,
leveringen, enz.) →
uitbreiden wetgeving vs.
nieuwe wetgeving

Rechtspraak
•In 16 Europese landen
•Mededingingsrecht (taxi

vs. andere diensten)
•Arbeidsstatus – bijna

exclusief bij ‘platform-
determined’ werk
(gemengde resultaten)

Admin. / Inspecties
•BE, DK, FR, SE en UK meest

actief
•Moeilijkheden inzake werk

in onconventionele
locaties (e.g. privé, straten)

•Belangrijkste thema’s:
zwartwerk, sociale
bescherming, veiligheid en
gezondheid, status



Bottom-up
Nationaal, regionaal, lokaal

26

Sociale partners
•8 cao’s reeds gesloten,

andere in onderhandeling
•Doorgaans 1 of meerdere

gelijkaardige platformen of
alle platformen binnen een
sector

•Andere (bv. informeren,
bewustmaking)

Platformen
•Aanpassingen terms &

conditions (soms om
rechtszaken te vermijden)

•Partnerschappen inzake
verzekeringen en training

•Minimumstandaarden (bv.
gedragscode)

•Zowel aanmoedigen als
ontmoedigen van overleg
met/tussen platform-
werkers

Platformwerkers
•Stakingen, demonstraties
•Oprichten van / aansluiten

bij coöperatieven



De Belgische casus

• Eén van de weinige landen met specifieke wetgeving
rond platformeconomie: belastingen (2016, 2018)

• Gunstig regime voor werk via officieel erkende platformen
• Platformwerkers in het algemeen positief, zich goed bewust

van de grenzen die dit kader oplegt

• Interessante initiatieven rond werkomstandigheden:
• Sterke betrokkenheid en acties van overheid, sociale partners,

en andere actoren (bv. inspecties)
• SMart & Deliveroo; KoeriersKollektief

27



EU niveau
• Transparent and Predictable Working Conditions Directive

• Bescherming tegen misbruik en ‘ontslag’ (schorsing, beëindiging overeenkomst), verplichte
informatieverstrekking, recht op parallelle tewerkstelling, effectieve juridische verhaalsmogelijkheden en
diverse rechten in verband met de arbeidstijd

• Regulation on platform-to-business relations (P2B regulation)
• Verplichte informatieverstrekking, recht op opzegging in geval van herziening van de overeenkomst en

beperkingen op ontslag of gelijkwaardige maatregelen

• General Data Protection Regulation (GDPR)
• Toegang tot persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit

• Work-life Balance Directive
• Relevantie voor platformwerknemers in een arbeidsverhouding (moeilijk afdwingbaar)

• Recommendation on Access to Social Protection
• Handhaving van de relevante EU-wetgeving en de kwestie van de minimale wachttijden die van

toepassing zijn op regelingen voor sociale bescherming en ouderschapsverlof

• Andere wetgeving (bv. collectieve rechten, arbeidstijd):
• Niet altijd even relevant voor platformwerkers, want alleen van toepassing bij arbeidsverhouding

28

Werknemer (‘worker’): binnen toepassingsgebied
Zelfstandige: buiten toepassingsgebied van de EU
arbeidswetgeving



Welke uitdagingen worden niet
of onvoldoende beantwoord?

29

Welke
uitdagingen?

• Welke types
platformwerk?

• Specifiek voor
platformwerk?

Welke
antwoorden?

• Nationaal en
Europees?

• Top-down en
bottom-up?

Waarvoor geen
(voldoende)
antwoorden?

• Mogelijke rol
voor de EU?

• Veel openstaande punten, maar platformwerk als niet-reguliere vorm van werk
• Bijzonder veel aandacht voor transportsector → Hoge zichtbaarheid
• Zeer weinig aandacht voor online werk en de betrokken platformwerkers
• Weinig ‘globale’ oplossingen, veel erg specifieke antwoorden (bv. 1 platform)
• Status en ‘black box’ van bemiddeling als ‘key challenges’
• Belang van vrijwillige, niet-wetgevende en bottom-up initiatieven



Conclusies
Toekomst van platformwerk?

30



Tot slot

• Platformwerk als nieuwe niet-reguliere vorm van werk, in een
nieuwe wereld van het werk (‘future of work is now’)

• Uitdagingen en aandachtspunten:
• Moeilijkheden en kansen, oplossingen zien in een breder kader
• Meer aandacht nodig voor platformwerk-specifieke problematiek: bv.

algoritmen, focus op online werk, enz.
• Afbakenen van status van platformwerkers blijft problematisch
• Transparantie en verstrekken van informatie zijn essentieel
• Introduceren van minimumstandaarden?
• Afdwingen van wetten en regels is moeilijk
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Deeleconomie en oneerlijke
concurrentie
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Grote bezorgdheid zelfstandigen

• UNIZO vertegenwoordigt 110.000 zelfstandigen;
• Intensief overleg met sectoren over 6000 EUR

bijverdienen;
• Advies Nationale Arbeidsraad;
• Advies Algemeen Beheerscomité voor de

Zelfstandigen;
• Advies Hoge Raad Zelfstandigen en KMO’s;
• Procedure bij het Grondwettelijk Hof.

© Unizo 2



Algemene visie van UNIZO

© Unizo 3



Algemene visie

Beroepsactiviteit:
• Als zelfstandige:

• In hoofdberoep: 20,5% bijdrage, met minimumbijdrage
(737 EUR);

• In bijberoep: 20,5% bijdrage vanaf inkomen van 1.531,99
EUR;

• Personenbelasting volgens progressieve tarieven.

• Als werknemer:
• Werkgeversbijdrage van 25% + werknemersbijdrage van

13,07%;
• Personenbelasting volgens progressieve tarieven.

© Unizo 4



Occasionele diensten

• Oppas van kinderen, al dan niet thuis;
• Zorg voor zorgbehoevende personen;
• Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles;
• Sportlessen;
• Kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning;
• Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-

problemen;
• Onderhoud van grafzerken en andere

herdenkingsplaatsen;
• Ondersteuning van  personen bij occasionele of kleine

huishoudelijke taken in de woning;
• Hulp, ondersteuning en transport van personen;
• Opziener van onroerende goederen;
• Zorgen voor, passen op en uitlaten van dieren.
© Unizo 5



Erkende platformen

© Unizo 6



Vragen tot aanpassing
“occasionele diensten”

© Unizo



Occasionele diensten

Wet: Activiteiten die eigenlijk een beroepsactiviteit (als
zelfstandige in hoofd- of bijberoep) zijn, krijgen een
vrijstelling van sociale bijdragen en belastingen. Dit leidt
tot oneerlijke concurrentie met zelfstandigen en
ondernemingen.

=> Noodzakelijke aanpassingen:
• Lijst verfijnen en garanties op “vriendendienst”

inbouwen;
• Expliciet bepalen dat occasionele dienst geen

beroepsactiviteit mag worden;
• Vermijden dat occasionele dienst in het verlengde

van de hoofdactiviteit ligt.
© Unizo 8



Occasionele diensten

Wet: Tussenpersonen kunnen verdienmodel uitbouwen
op het plaatsen/uitlenen van occasionele
dienstverrichters.

=> Noodzakelijke aanpassingen: De overeenkomst voor
occasionele diensten mag niet tot stand gebracht
worden door tussenkomst van een derde partij.

© Unizo 9



Occasionele diensten

Wet: Overgang van voltijds naar 4/5de om occasionele
diensten te verrichten wordt ondersteund via
verlofstelsel én gecompenseerd met RVA-premie.

=> Noodzakelijke aanpassingen: Uitsluiting RVA-premie
wegens thematisch verlof, tijdskrediet,
loopbaanonderbreking of landingsbaan.

© Unizo 10



Occasionele diensten

Wet: Inkomen telt niet mee voor berekening sociale en
fiscale voordelen die gebaseerd zijn op inkomen of
inkomensgrenzen (vb. fiscaal ten laste zijn, vermindering
ziekte-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting, enz.).

=> Noodzakelijke aanpassingen: Inkomen wel
meenemen.

© Unizo 11



Occasionele diensten

Wet: Opdrachtgever van occasionele dienst moet geen
“burger” of particulier zijn, enkel een natuurlijke
persoon.

=> Noodzakelijke aanpassingen: Opdrachtgever mag niet
handelen in het kader van zijn beroepsactiviteit.

© Unizo 12



Occasionele diensten

Wet: Elke persoon die een prestatie verricht die geen
occasionele dienst is, wordt onweerlegbaar vermoed een
zelfstandige te zijn.
= Breed en algemeen vermoeden zelfstandige activiteit.

=> Noodzakelijke aanpassingen: Onweerlegbaar
vermoeden beperken tot overschrijding inkomensgrens.

© Unizo 13



Diensten via erkende platformen
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Erkende platformen

Wet:
• Wie zich niet aan de voorwaarden houdt om

occasionele diensten te verrichten, kan dezelfde
diensten via een erkend platform leveren.

• Beroepsactiviteiten kunnen via een erkend platform
worden uitgeoefend, met vrijstelling van sociale
bijdragen en belastingen.

=> Oneerlijke concurrentie ten aanzien van zelfstandigen
en ondernemingen + ongelijke behandeling.

© Unizo 15



Erkende platformen

=> Noodzakelijke aanpassingen:
• Herinvoering heffing 20% (met 50% kostenaftrek);
• Maandgrens 500 EUR invoeren en controleren over

de drie pijlers heen;
• Gelijkaardige gegevens verzamelen en via flux

doorsturen;
• Cumul met RVA-premie verlof uitsluiten;
• Inkomsten meetellen voor berekening sociale en

fiscale voordelen, evenals uitkeringen.

© Unizo 16


