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Inleiding



Inleiding

Maatschappij= evolutie & revoluties

 Stoommachine  fabrieken

 Elektriciteit massaproductie

 Computer  automatisering

 Internet & AI  nieuwe economieën



• Wijze van communiceren drastisch gewijzigd
• Delen – uitwisselen

• Sociale netwerken

• Nieuwe verdienmodellen
• Gebruikersdata

• Globalisering: de wereld in onze huiskamer

1. Internet & Digitalisering



ONLINE PLATFORMS



Ontstaan nieuw economisch model, nl.: 

Deeleconomie: via online platforms vraag, aanbod, goederen, diensten en 
informatie samenbrengen

• Heel divers
• Verschillende motieven: milieu, sociaal, winst



2. Deeleconomie

• Sociale –en of ecologische motieven: goederen delen of verhuren
Beter benutten van goederen, verspilling tegen gaan, anders invullen van ‘bezit’

• Blablacar: ritje aanbieden aan personen die zelfde traject maken
• Tweedehands.be 
• Cambio 

• Winstmotieven: diensten verlenen tegen een bepaalde prijs
Alternatieve invulling van arbeid, nieuw verdienmodel; werk op afroep

• Uber: taxiritten 
• Deliveroo: koerierdienst



3. Platformeconomie

• Winstmotieven: diensten verlenen tegen een bepaalde prijs
Alternatieve invulling van arbeid, nieuw verdienmodel; werk op afroep

• Uber: taxiritten 
• Deliveroo: koerierdienst

platformeconomie



Platformeconomie: door middel van een online platform vraag en aanbod 
samenbrengen, zonder tussenschakels

2-zijdige markt waarbij consument opzoek gaat naar diensten van diverse 
aanbieders en omgekeerd



• Interactie tussen vragers en aanbieders
• Uitwisselen – delen goederen, diensten en informatie
• Samenwerken – concurreren
• Ontwikkelen en innoveren 

Gig-economy

On-demand economy
Op-afroepeconomie

klusjeseconomie



ZOEKT goedkoopste product

PLATFORM



Platform

De waarde van het platform is sterk afhankelijk van haar gebruikers en aanbieders

gebruikers

Nog meer 
gebruikers€€€€€€€€€

€€
€€€€€€€€

€€€€€€
€€€aanbieders

aanbieders



9/11/2018

Doordat het ‘aantal gebruikers’ de waarde van een platform bepaalt ontstaan er 
monopolies

 Winner-takes-it-all

Het meest succesvolle platform is het dominantst

Vb. Uber= enige noemenswaardige taxi-app



9/11/2018

Ontstaan nieuwe economie met impact op: 
- arbeidsmarkt & wijze van werken
- de klassieke economie
- fiscaliteit
- syndicalisme
- …

Nood aan duidelijke spelregels en omkadering



A. Impact op economie

9/11/2018

Trends: 
• Leven wordt alsmaar duurder
• Alomtegenwoordigheid van GSM’s, tablets, PC’s,...

Platform: 
• Samenbrengen V & A, ‘facilitator’
• Consument kan zoeken naar goedkoopste product of dienst
• Bepaalt zelf de spelregels
• Ontsnapt dikwijls aan de geldende wetgeving



9/11/2018

• Virtueel, dus schaalvergroting brengt minimale kosten met zich mee
• Bezit zelf geen stock
• Facilitator van transacties en geen aanbieder/dienstverlener

 Oneerlijke concurrentie met spelers klassieke economie
 Wereldwijde concurrentie tussen aanbieders van goederen en 

diensten



9/11/2018

Concurrentie met klassieke spelers – Vb. Hotelsector

Hotel: 
- Vergunningen inzake brandveiligheid
- Aanpassingen if toegankelijkheid (vb. rolstoelen)
- Voorschriften hygiëne
- Kamertaksen voor gebruikte en ongebruikte kamers
- …

Airbnb: 
- Regelgeving niet van toepassing of omzeilbaar door gebrek aan controle



9/11/2018

Concurrentie met klassieke spelers – Vb. Taxisector

Taxibedrijven: 
- Vergunningen
- Verzekeringen, aansprakelijkheid bij ongevallen
- Bescherming van werknemers (vb. agressie)
- Respect voor rustperiodes
- ….

Uber: 
- Regelgeving niet van toepassing of omzeilbaar door gebrek aan controle



9/11/2018

Wereldwijde concurrentie tussen aanbieders

Digitalisering – globalisering
• Consument gaat opzoek naar het goedkoopste alternatief en is 

niet langer beperkt door locatie en tijd
• Prijzenoorlog tussen aanbieders



9/11/2018

Stijgende 
concurrentie

•Klassieke spelers

•Digitaal spelers

Druk op 
markt

•Loon- en 
arbeidsvoorwaarden

•Werkdruk

•Statuut

•Rechten en plichten

•… 

Impact op 
arbeid



B. Impact arbeid

9/11/2018

• Statuut werknemer – zelfstandige
• RSZ-bijdragen
• arbeidsvoorwaarden



9/11/2018

In de klassieke economie bestaan er 2 arbeidsstatuten. Ofwel ben je 
tewerkgesteld als werknemer in dienstverband, ofwel ben je zelfstandige. 

Platformen zetten deze 2 statuten onder druk. 
Platformwerkers opereren in een grijze zone, een soort van onwettig 
tussenstatuut waarbij het platform alle voordelen opstrijkt en de werker 
opdraait voor de nadelen. 



9/11/2018

Bij de bepaling van het statuut wordt er gekeken naar:

• Is er een gezagsrelatie? Wordt er controle uitgeoefend?
• De wil van de betrokken partijen in de overeenkomst
• De vrijheid om het werk te organiseren
• Vrijheid om de werktijd in te vullen 



9/11/2018

WERKNEMER ZELFSTANDIGE

Gezag? Ja Neen

Overeenkomst? Arbeidsovereenkomst met 
werkgever

• Loon 
• Arbeidsduur/kerntijd

en
• Ziekte/verlof
• Rechten/plichten

Uitvoeringscontract met 
opdrachtgever

• Kostprijs
• oplevering

Aansprakelijkheid – risico’s WG Eigen verantwoordelijkheid

RSZ-bijdragen WG Eigen verantwoordelijkheid

Ziekte Gewaarborgd loon (1m) Mutualiteit na 2 weken ziekte



Standpunt PLATFORM: 

• Platform is facilitator, geen opdrachtgever

• Platformwerkers zijn vrij om job te aanvaarden, kiezen zelf hun uurroosters

Platformwerkers = zelfstandigen



Platformwerkers als ZELFSTANDIGE: 

• Dragen zelf de risico’s en verantwoordelijkheden verbonden aan de 
uitoefening van hun job

 Ongevallen
 Schade aan materiaal 
 … 

• Betalen zelf RSZ-bijdragen
• Geen tussenkomst/gewaarborgd loon in geval van ziekte

MAAR…. 



Platformwerkers als ZELFSTANDIGE: 

• Dikwijls niet vrij om eigen tarieven te bepalen
• Druk om toch op bepaalde momenten te werken 

 Kwaliteitsratings
 Te weinig werken op piekmomenten? Afsluiten account

• Druk om bepaalde jobs binnen bepaalde tijdspanne uit te voeren

In vrijheid beperkt; arbeid in 
DIENSTVERBAND



Verschillende rechtszaken tegen platformen: 

• VK: Uber is een werkgever
• BE: FOD sociale zaken: Uber/Deliveroo zijn werkgevers
• US: platformwerkers zijn zelfstandig

Heel veel onduidelijkheid omtrent statuut



9/11/2018

Grote mate van onduidelijkheid over statuut platformwerkers

Werkers zijn dupe van vaag beleid
• Geen opbouw sociale rechten
• Geen sociale bescherming
• ... 



Rsz-bijdragen? 

9/11/2018

Parrallel met de onduidelijkheid mbt het statuut van de platformwerker is het voor velen 
ook niet volledig duidelijk wie wanneer welke RSZ-bijdragen verschuldigd is.

België: “Wet De Croo” 



Wet De Croo

9/11/2018

Lagere lasten voor personen die diensten leveren via een app of digitaal 
platform

Onbelast bijverdienen tot €6000 (sinds juli 2018)
• Werknemers, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden
• Via verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en via erkende 

platformen

(Uber en Airbnb zijn geen erkende platformen) 

Het is aan de platformwerker om zelf in zijn belastingaangifte de inkomsten te vermelden



Arbeidsvoorwaarden 

9/11/2018

• Hyperflexibiliteit
• Privé-werk doorkruisen elkaar
• Lage vergoedingen
• Stijgende werkdruk 
• Geen bescherming
• …. 

DIGITALE DUMPING



3. Digitale dumping

9/11/2018

Wie werkt voor de platformen? 
• Studenten
• Hoger opgeleiden die bijklussen
• Personen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt

Heden: aandeel werkers in de platformeconomie in verhouding met klassieke economie 
nog vrij beperkt

MAAR…
• Verdere digitalisering en verdwijnen/veranderen van jobs
• toenemende arbeidskrapte 
• grotere vraag naar hoogopgeleiden 

# platformwerkers in 
stijgende lijn 



9/11/2018

Probleem: 
• platformwerkers kunnen zich moeilijk collectief mobiliseren om betere 

voorwaarden af te dwingen
• Gebrek aan eenduidige regionale-/nationale/-internationale wetgeving en 

omkadering

Platformen hebben vrij spel

Verhoging sociale ongelijkheid



3. Digitale Dumping

9/11/2018

Nood aan digitaal syndicalisme? 



4. Digitaal Syndicalisme

9/11/2018

Vakbonden zien toe op eerlijke verloning en gelijke rechten voor alle werknemers 
in klassieke economie, maar wat met de platformwerkers? 

Nood aan een syndicale visie mbt platformeconomie



9/11/2018

Hoe moet het digitaal syndicalisme er voor jullie uit zien?
• Individueel:

• Welke diensten/bijstand kunnen vakbonden verlenen aan platformwerkers
• Hoe kunnen wij hen beter informeren? 
• …

• Collectief: 
• Mobiliseren? 
• Platformeconomie als sector beschouwen? 
• Vormingen? 
• … 

• Interprofessioneel: 
• Onderhandelingen mbt wetgeving? Omkadering? 
• Regionaal, nationaal, internationaal?



Vragen? Suggesties? 

Einde, Finito! BEDANKT voor jullie aandacht  


