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Inleiding
De deeleconomie (of ‘collaboratieve economie’) is nog jong maar heeft al veel inkt doen
vloeien. Ze kent een snelle opmars en zaait verwarring bij de huidige actoren (de incumbents),
de regulatoren en de staten in hun bestaande model. Ze zet de surpluswinsten (economische
rente), de wetgevingen en vaak ook de stelsels voor taxatie of voor heffing van belastingen en
sociale bijdragen op de helling. In haar streven naar haar doelstelling om economische
denkpistes en inzichten te lanceren, besliste de Economic Prospective Club om zich tijdens
haar vierde studieweekend, georganiseerd in De Haan, over deze deeleconomie te buigen.
Gezien het prille karakter van het verschijnsel beschikken we niet over betrouwbare
statistische gegevens noch over voldoende afstand om het fenomeen deeleconomie en haar
evolutie objectief en nauwkeurig te beschouwen. Het ontbreken van gegevens zou een rem
kunnen vormen voor een economische analyse van dit fenomeen en voor een reflectie die tot
voorstellen leidt. We konden echter niet afwachtend toekijken hoe dit evolueert, zonder
kritische blik, zonder kritisch onderzoek. Bij gebrek aan concrete statistische gegevens steunt
deze reflectie dus op een analyse van de feiten en van de vastgestelde eerste effecten.
Het doel van deze reflectie is de invoering voor te stellen van een schema dat de ontwikkeling
van de deeleconomie in België bevordert. Ons land moet inderdaad aanhaken bij deze
beweging en kan zich niet veroorloven om achterop te hinken. De overheden zijn
verantwoordelijk om een kader te installeren dat de ontwikkeling van ondernemerschap en
innovatie aanmoedigt, met respect voor de rechtvaardigheidsbeginselen.
Gezien de diversiteit van modellen en benamingen begint de reflectie met een definitie van de
collaboratieve of deeleconomie. De reflectie focust op de platformeconomieën die wij verder
‘deeleconomie’ zullen noemen. De ruime waaier aan modellen die in dit segment van de
economie zijn ontstaan, maakt het moeilijk uniforme voorstellen te poneren, net zoals één
unieke oplossing die alle cases dekt. Om de reflectie te vernauwen werd beslist ons te baseren
en te focussen op een platformtype, namelijk Uber, het VTC-model (voertuig voor transport
met chauffeur). Het doel van de reflectie is echter niet te mikken op één onderneming in het
bijzonder, maar de standpunten concreter te kunnen aanreiken.
Na een beschrijving van de werking van dit model in België gaat dit document in op de
risico's en de opportuniteiten die deze activiteit meebrengt. De platformeconomie heeft
onbetwistbaar een aantrekkingskracht. Ze maakt het mogelijk de kwaliteit en het volume van
het aanbod voor tal van diensten te verrijken. Toch mag men niet blind zijn voor de
mogelijkheid van regressieve effecten en andere gevaren. De ongemakken die deze
platformen inhouden voor werknemers, kwamen al uitgebreid aan bod in de pers. Er is ook
het probleem van de belastingheffing op de inkomsten van de werknemers en de winsten van
deze platformen die vaak op een internationale basis werken. Hoe verzoenen we overigens de
activiteiten van deze nieuwkomers met die van de incumbents? Verder is er de vraag te weten
of – gezien hun model dat vaak met verlies werkt, zeker in de periode van lancering en
marktverwerving – deze platformen geen marktdominante posities zouden invoeren.
Tegenover de risico's die ze inhouden, bieden deze platformen ook opportuniteiten. Ze maken
een beter gebruik van goederen en diensten mogelijk door hun oriëntering op de vragen van
de klanten. Ze zijn bronnen van innovatie en ze bieden een service die vaak transparanter is,
met mogelijke voordelen voor de werknemers en een betere traceerbaarheid van financiële
stromen.
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Deze reflectie leidt vervolgens tot voorstellen om de ontwikkeling van deze platformen te
begeleiden zonder hun groei te beknotten en daarbij toe te zien op het respecteren van de
rechtvaardigheidsbeginselen. Deze voorstellen vallen uiteen in twee hoofdstukken: het ene is
gewijd aan de concurrentie; het tweede formuleert voorstellen omtrent de fiscale en sociale
regelgeving. In een context van snelle ontwikkeling van deze platformen, zowel in België als
in het buitenland, hopen we dat dit document een constructieve verheldering zal leveren voor
dit segment van de economie dat collaboratieve of deeleconomie wordt genoemd.
Doelstelling achter deze reflectie was de ontwikkeling van dit model te integreren in een
raamwerk van goed bestuur ('good governance') met respect voor alle betrokken economische
players.
De standpunten in dit document weerspiegelen de persoonlijke opinies van de auteurs en
mogen op geen enkele manier geassimileerd worden met de standpunten van de organismen
waarmee de auteurs verbonden zijn of waren.
De Haan, januari 2017
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I. Wat is collaboratieve of deeleconomie?
De collaboratieve economie bestaat eruit particulieren (onderling of met ondernemingen) in
relatie te brengen om de collectivisering of de distributie van bepaalde resources, goederen of
diensten te organiseren. Dit type economie, deze nieuwe mondiale collaboratieve
gemeenschap zoals Jeremy Rifkin het noemt1, steunt op de internetplatformen, op de sociale
media en op de nieuwe community's. Goederen, diensten, tools, ruimtes worden er onder
elkaar verdeeld, in de gemeenschap gebracht. We spreken over collaboratieve consumptie op
basis van ruilplatformen die meer belang hechten aan het gebruik van goederen dan aan hun
eigendom. Op een meer bescheiden schaal gaat het ook om gemeenschappelijke moestuinen,
platformen voor het ruilen van goederen of diensten, bruikleen van gereedschap of goederen.
Vele spelers in deze deeleconomie zijn mondiaal (Airbnb, BlaBlaCar, Mozilla, Wikipedia,
Linux, …); andere zijn lokaal (ShareVoisins, …) De ontwikkeling van deze economie wordt
bevorderd door de nieuwe technologieën maar ook door de evolutie in de mentaliteit.
I.1. De platformeconomie
Er worden diverse termen gebruikt om dit fenomeen te benoemen: ‘deeleconomie’, ‘peer-topeer economy’. De Europese Commissie heeft het over ‘collaboratieve economie’ maar
volgens een nota van ETUI (Europese confederatie van vakbonden)2 is dat een misleidend
concept. Volgens hen zou men beter praten over ‘economie van platformen’. De relaties
tussen klanten en leveranciers, en tussen werkgevers en werknemers worden immers niet
meer beheerd vanaf een fysieke locatie maar vanuit een platform op het internet. Deze
platformen verkeren nog maar in hun beginfase. Ze vergemakkelijken tijdelijk de toegang tot
de goederen, de diensten en het werk. Op deze basis zou men de deeleconomie kunnen
definiëren als "een economie die businessmodellen omvat waarin de activiteiten worden
vergemakkelijkt door onlineplatformen die een open marktplaats creëren voor tijdelijk
gebruik van goederen of diensten die vaak door individuen worden geleverd". De
samenwerking of de interactie tussen de actoren zijn concepten die verschillen van dat van
‘delen’. Rekening houdend met de diversiteit van de modellen en benamingen, concentreert
onze reflectie zich op de platformeconomieën die wij ‘deeleconomie’ zullen noemen.
In dit universum van platformen hoort een onderscheid gemaakt te worden tussen platformen
die de toegang tot goederen en diensten vergemakkelijken, en platformen die toegang geven
tot werknemers of tot diensten die door mensen worden uitgevoerd. In dit brede spectrum
vinden we pure marktplaatsen zoals eBay of sites voor vastgoedverhuring zoals Airbnb.
Anderzijds zijn er platformen zoals TaskRabbit, Takelessons of ListMinut 3 die
dienstverlening in de vorm van werk aanbieden. In sommige gevallen is de grens tussen deze
verschillende platformtypes echter niet zo duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan Airbnb, waar de
eigenaar van het goed ook enkele diensten moet leveren: schoonmaak, overhandigen sleutels,
… Deze taken kunnen echter worden uitgegeven aan ‘conciërgediensten’ die deze
huishoudelijke diensten voor hun rekening nemen.
Sommige platformen organiseren deze uitwisselingen op lokaal of op internationaal niveau,
en dan moet er ook nog onderscheid gemaakt worden in de graad van complexiteit van de
aangeboden diensten en in de realisatie (of niet) van winst. De deeleconomie bestaat niet
alleen uit internetplatformen, en niet alle internetplatformen maken deel uit van de
deeleconomie.
In de deeleconomie kan men het volgende onderscheid maken tussen de marktplaatsen:
• Marktplaatsen die de verkoop of verhuring van goederen of diensten bevorderen
(Airbnb, Uber, …). Op deze plaatsen trachten de dienstverleners een zekere winst te
maken, rentabiliteit te verwerven. Hier hoort deze winst dus belast te worden.
• Marktplaatsen die kostendeling mogelijk maken. Dat is het geval voor BlaBlaCar. In
dit geval wordt geen winst gemaakt. De persoon die zich op het platform zou
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•

•

aanmelden om winst te maken, zou in werkelijkheid geld verliezen. Hier is er dus geen
belasting op de geïnde bedragen, tenminste in het kader van de huidige wetgeving.
De ruilhandelplaatsen. Hier kan men goederen of diensten ruilen of in bruikleen
nemen zonder geld te laten rollen en zonder winst te maken. In dat geval is er geen
verloning en dus geen belastingheffing. Tenminste op dit ogenblik.
De plaatsen die zowel aan delen (zonder bijdrage) als aan verkoop doen.

I.2. Voorbeeld nr. 1: Een marktplaats die de verkoop van diensten bevordert, Uber
Uber is een ‘taxi’-dienst die steunt op het downloaden van een applicatie waarmee men een
voertuig met bestuurder kan bestellen om een traject af te leggen. Iedere persoon die over een
auto beschikt, kan zich in principe – onder bepaalde voorwaarden – als chauffeur inschrijven
op het platform. Deze dienst vormt dus concurrentie voor de taxidiensten, een sector met een
zeer strakke reglementering en met aflevering van specifieke licenties. Uber is aanwezig in
542 steden in de wereld. Bij het downloaden van de Uber-applicatie naar een smartphone
levert de gebruiker een reeks gegevens, o.a. met betrekking tot zijn creditcard. Als hij een
Uber-taxi wil bestellen, doet hij dat via zijn smartphone. De app vertelt hem welke voertuigen
beschikbaar zijn in de wijk en hoeveel tijd ze nodig hebben om hem op te pikken. Een
bestuurder meldt dat hij hem komt afhalen. De gebruiker beschikt over de foto van de
bestuurder, zijn naam, het merk, de kleur en de nummerplaat van het voertuig. Hij kan de
komst van de bestuurder volgen op zijn smartphone. Zodra deze er is, ontvangt hij een
melding. Als hij zijn bestemming heeft ingevoerd, kan hij ook een kostenraming voor de rit
krijgen. Zodra hij op de bestemming is aangekomen, zet de bestuurder de app stop. Het
bedrag verschijnt en wordt automatisch gedebiteerd van de creditcard. Even de chauffeur
bedanken. Bestuurder en gebruiker geven elkaar wederzijds een tevredenheidsscore. Tot slot
ontvangt de gebruiker via mail het detail van zijn rit: traject, duur, kostprijs, gegevens van de
bestuurder, …
I.3. Voorbeeld nr. 2: Een marktplaats voor kostendeling, BlaBlaCar
Bijna 10 jaar geleden legde een staking heel Frankrijk plat. Het hele land stond stil: er was
geen verkeer mogelijk. Naar aanleiding hiervan werd het carpoolingplatform ‘covoiturage.fr’
opgericht door een community te creëren waar mensen hun trajectplannen kunnen melden met
het oog op mogelijk autodelen. Het concept was indertijd kosteloos. Later werd het systeem
contant betalend en nog later evolueerde het naar onlinebetaling.
Vandaag is BlaBlaCar4 een community met 35 miljoen leden in 22 landen en 12 miljoen
passagiers per kwartaal. Het concept is simpel: autobestuurders kunnen hun wagen delen
tijdens trajecten die zij afleggen tussen twee steden. De lengte van die trajecten schommelt
gemiddeld tussen 50 en 200 km. Passagiers die naar een bestemming willen reizen, checken
op het platform of iemand beschikbaar is die naar die plek reist. Zodra ze een chauffeur
vinden, reserveren ze hun rit en betalen ze hiervoor online. Het gaat echter niet om de betaling
van een reis, maar wel degelijk om een kostendeling. De trajectprijs wordt geëvalueerd
volgens de afstand en het aantal betalende passagiers, zodat de chauffeur een gedeelte van
zijn kosten recupereert zónder winst te maken. Dit concept is momenteel niet onderworpen
aan een specifieke belastingheffing vermits het om kostendeling gaat. Er wordt ook geen
regulering geëist zoals bijvoorbeeld voor Uber, omdat er nooit winst gemaakt wordt. Er is ook
geen verzekeringsprobleem aangezien de verzekering van de bestuurder de passagiers dekt.
Het hele systeem steunt op een community en op vertrouwen. Chauffeur en passagiers geven
elkaar na de reis een score. Het systeem BlaBlaCar bestaat nu 10 jaar en maakt nog altijd geen
winst. Het platform vergoedt zichzelf door een commissie te nemen op elk traject (de
chauffeur moet bijvoorbeeld 2 à 3 euro storten voor een traject van 23 euro).
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I.4. Voorbeeld nr. 3: Een ruilmarkt, NightSwapping5
We hebben hier te maken met een ruilhandelplatform voor particulieren waarbij
overnachtingen worden geruild. Het principe: je laat reizigers bij je thuis overnachten en je
verdient daarmee een overnachtingskrediet dat je zelf weer kunt inzetten als je in het
buitenland reist. Daarmee verschilt het concept van dat van Airbnb dat aan kamerverhuur
doet. De volgende tabel toont de verschillen tussen beide modellen:

U BENT EIGENAAR
U wenst uw hoofdverblijfplaats te verhuren?
U moet de wetgeving in uw gemeente raadplegen vooraleer
een advertentie te publiceren. U moet ook de beheerder van
uw gemeenschappelijke eigendom raadplegen om u ervan
te vergewissen dat er geen verbod of andere beperking
bestaat voor dergelijke verhuring.
U wenst uw tweede verblijf te verhuren?
U hebt een vergunning voor gewijzigd gebruik van het
gemeentebestuur
nodig.
U
krijgt
dit
door
compensatierechten te kopen bij gespecialiseerde bedrijven
(tussen 1.000 en 2.000 euro/m²).
U BENT HUURDER
U wenst aan onderverhuring te doen?
U hebt het schriftelijke akkoord van uw verhuurder nodig,
en u moet goedkoper onderverhuren dan uw huurbedrag.
VOOR DE REIZIGER
- Variabele servicekosten (6% tot 12%)
- Een verblijfstaks per persoon, volgens de reglementering
van de gemeenten
VOOR DE GASTHEER
- Een commissie van 3% op het totaalbedrag van de
reservering
- De verplichting om de inkomsten aan te geven

EIGENAAR OF HUURDER: U HOEFT NIETS TE
DOEN
Er is geen geldverkeer tussen de gastheer en de reiziger.
Het is dus net alsof u uw vrienden laat overnachten.

VOOR DE REIZIGER
Vaste reserveringskosten van 9,90 euro, met inbegrip van
een Allianz-verzekering.

Bron: Nightswapping

Vermits het om een systeem van ruilhandel gaat, zonder enig geldverkeer tussen de leden,
geldt er momenteel geen enkele administratieve, fiscale of wettelijke beperking voor de site
NightSwapping.com.
I.5. Voorbeeld nr. 4: Een gemengde ruil- en uitwisselingsplaats met generering van
een sociale band, ShareVoisins.
Heb je – tijdelijk – een heggenschaar nodig, een ladder of een fietsendrager op je wagen?
Waarom zou je die kopen, terwijl het concept ShareVoisins bestaat (in Frankrijk6). Met het
concept van ShareVoisins kan je snel en in je buurt een dienst of een voorwerp vinden door je
netwerk van buren in te schakelen. Het gaat om lenen, niet om kopen. Kosteloos of niet? Dat
hangt af van de afspraak tussen de buren: "Een buur kan zijn diensten aanbieden en hiervoor
een vergoeding of een tegenprestatie verwachten of gewoon tevreden zijn met een glimlach!"
We hebben hier dus te maken met een relatieplatform dat lenen mogelijk maakt in ruilverband
of tegen betaling. In 2016 waren al 20.000 buren aangesloten, met 26.000 uitgeleende
voorwerpen (en ook diensten). Op dit ogenblik is de site ShareVoisins kosteloos, maar de
voorwaarden zouden kunnen wijzigen. Wat het fiscale aspect betreft, vermeldt de website:
"Indien er belastingen of taksen voortvloeien uit het gebruik van de sharingruimte, is de
buurman deze verschuldigd. ShareVoisins raadt aan een fiscaal adviseur te raadplegen voor
meer advies in dit verband." ShareVoisins wil vooral een sociale band creëren, waarbij delen
heel gewoon is. In het businessmodel (dat vandaag niet rendabel is) wordt gedacht aan een
abonnement en/of giften. Het blijft niettemin de bedoeling kosteloos te blijven voor het grote
publiek.
7

II. De specificiteit van de deeleconomie
De deeleconomie is nog jong maar kent een forse groei. Sommige van deze bedrijven halen
een belangrijk kapitaal op. De Europese Commissie raamt de inkomsten van deze
deelplatformen op 17 miljard dollar in Europa. Naar schatting 17% van de Europese burgers
gebruikt deze diensten. Wereldwijd bloeien de voorbeelden. Er ontstaat een nieuwe vorm van
ruilhandel, en dit in alle domeinen van de economie7. In deze transformatie zien we ook de
evolutie van de ‘open source’. Autoconstructeur Tesla stelt de technologie van zijn elektrische
wagen voor iedereen ter beschikking. Tesla heeft begrepen dat de voordelen die met brevetten
verbonden zijn, een evolutie doormaken. Het bedrijf heeft er belang bij dat veel constructeurs
zijn technologie gebruiken om het aantal elektrische wagens en de nodige infrastructuur
ervoor (laadpalen, …) te doen verveelvoudigen. Door deze technologie ter beschikking te
stellen van de "crowd" zal Tesla morgen meer elektrische wagens kunnen verkopen.
Deze productie ‘in gemeenschap’ veronderstelt een nieuwe organisatie van de arbeid en van
de productie. We spreken ook over co-creatie, een creatieproces waarbij alle stakeholders van
de onderneming betrokken zijn. In deze concepten wordt elk element een actor in het systeem.
De consumenten zijn geen slapende consumenten meer: zij nemen deel aan de creatie, ze zijn
actoren in de productie.
De platformeconomie verkeert in volle expansie.

Bron: Accenture8
We staan hier voor een nieuw businessmodel dat ook nieuw is in de wijze waarop goederen
en diensten in de boeken worden opgenomen. Voor ondernemingen eist deze aanpak een
bewustwording en een vernieuwd inzicht in de wereld rondom hen, met de opkomst van
nieuwe challengers.
Met deze vorm van samenwerking stevenen we af op een collaboratiever en opener
economisch systeem. Om te slagen met een dergelijk model moet de onderneming absoluut de
behoeften en resources kunnen detecteren van het ecosysteem waarin ze evolueert.
Deeleconomie vertrekt immers essentieel vanuit behoeften van klanten en wil daar innovatief
op inspelen met een vlottere toegang tot goederen en diensten. In deze economische visie eist
de vraag de bovenhand op boven het aanbod. "De installatie van een model dat steunt op de
8

vraag, geeft bedrijven de kans waarde te creëren door te putten uit resources en capaciteiten
waarvan het niet per se eigenaar is", stelt Accenture. Zo genereert Apple met zijn AppStore
schaalvoordelen door gebruikers in staat te stellen applicaties op aanvraag te downloaden
zonder hiervoor een enorm verkoopnetwerk te moeten opzetten en terwijl het niets te maken
heeft met de meeste van deze applicaties.
Wie zijn de werknemers in deze nieuwe economie? "Loontrekkers, studenten, werklozen,
ambtenaren, gepensioneerden, … Steeds meer mensen met eender welk statuut of
scholingsniveau schrijven zich in op deze platformen om er hun diensten aan te bieden.
Het aantal micro-ondernemers dat erin slaagt, soms, om hier aanzienlijke inkomsten uit te
putten, al dan niet complementair, is logischerwijze pijlsnel gestegen. Alleen al in Frankrijk
bieden meer dan 200.000 mensen hun diensten aan voor specifieke opdrachten (klussen,
personenvervoer, verhuizing enz.). Ze profiteren daarbij van de flexibiliteit van het statuut
van auto-ondernemer en van de ontwikkeling van de digitale marktplaatsen."9
Dit zijn de verschillen tussen het industriële tijdperk en het tijdperk van de platformen:
Industrieel tijdperk
Impact op alle aspecten van het leven

Tijdperk van de digitale economie
Transformatie van alle aspecten van het
leven
Producten
Platformen
Waardeketens (lineair)
Ecosystemen (niet-lineair)
Macht gekoppeld aan controle over de Macht door optimalisering van de
supply chain
ecosystemen
Schaalvergroting op basis van het aanbod
Schaalvergroting op basis van de vraag
Waardevermindering van fysieke activa en Digitale activa en innovatiekapitaal
kapitaal
Wet van macht van distributie en
Afnemende rendementen
netwerkeffecten
Marktvalorisering steunt op rendement van Valoriseringen op basis van de ecosystemen
de activa
Groei gegenereerd door de asymmetrische
Organieke groei of door fusies of acquisities effecten en de netwerkeffecten
BBP als economische indicator
Nieuwe metingen, digitale densiteit en
‘kosteloze producten’
Bron: Accenture

De platformen van de deeleconomie zijn onderworpen aan een andere vorm van concurrentie:
die van GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Facebook beschikt over een
ongelofelijke tool om de mensen in een netwerk te brengen en om verkoopdiensten aan te
bieden, tweedehands, delend of met ruil van goederen en diensten, en dat allemaal gratis.
Google kan op termijn een geduchte concurrent worden voor bedrijven zoals BlaBlaCar of
Drivy, en dit dankzij zijn dienst Google Maps. Google kan u eender wanneer geolokaliseren
en zou u ook opportuniteiten voor aankoop van goederen en diensten kunnen aanbieden,
afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt. Het valt echter niet uit te sluiten dat Facebook
uiteindelijk krimpt tot een modefenomeen zoals MSN Messenger was in de jaren 90-2000. De
jongere generatie blijkt steeds meer over te stappen naar Snapchat en Instagram. Jongeren
willen hun specifieke netwerk hebben, terwijl Facebook almaar meer overrompeld wordt door
‘ouderen’.
Blijft ook de vraag van de levensvatbaarheid op termijn voor het systeem van de
deeleconomie. Deze platformen werden oorspronkelijk gelanceerd op basis van behoeften van
klanten, maar zullen ze voldoende rendabel zijn om op langere termijn te overleven? De
analyse van het businessmodel eist dus een zekere aandacht op. Staan we voor een veeleer
9

sociaal dan een economisch fenomeen? Is het economisch leefbaar en voldoende solide om
zich te ontpoppen tot een nieuw en consistent economisch model? In de meeste gevallen
wordt vastgesteld dat het zoeken naar klanten in een B2C-context zeer tijd- en kapitaalrovend
en niet altijd rendabel is.
Als besluit zouden we de ‘uberisering’ kunnen definiëren met de definitie van zakenbank
Clipperton: "Gemeenschappelijk kenmerk van ondernemingen die zich in de "Uber-economie"
bewegen, is dat ze de gevestigde orde van een markt overhoopgooien, dat ze de uitwisseling
en de transactie tussen een aanbod en een vraag vergemakkelijken, en dat ze een globale
oplossing aanbieden voor lokale problemen en de bijbehorende diensten vereenvoudigen."10
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III. Basismodel voor de reflectie: Uber in België
We hebben ervoor geopteerd om onze reflectie te ontwikkelen rond een bepaald model, in
casu dat van Uber. Op basis van de uitspraken die we formuleren op basis van dit model,
kunnen we onze reflectie verruimen tot de andere modellen.
De steden leggen Uber – en in het algemeen de platformen voor deeleconomie – steeds meer
controles op. In sommige steden willen de overheden Uber onderwerpen aan zodanig strenge
beperkingen dat het bedrijf er al mee dreigde om die steden te verlaten. In sommige gevallen
is dat ook effectief gebeurd. In Austin bijvoorbeeld heeft Uber zijn activiteiten opgeschort na
een referendum dat ertoe verplichtte vingerafdrukken te nemen van de chauffeurs. Uber is ook
het voorwerp van vele aanvallen wereldwijd omtrent het statuut van de chauffeurs. In dit
verband verklaarde de krant Le Monde onlangs: "Uber werd in het Verenigd Koninkrijk
veroordeeld voor het statuut van zijn chauffeurs, en die dreiging is er ook in de Verenigde
Staten. Het bedrijf uit San Francisco wordt meer bepaald geviseerd door een collectieve
aanklacht (class action) in Californië en in Massachusetts. Deze werd drie jaar geleden
ingediend door een collectief van chauffeurs die van oordeel zijn dat Uber-chauffeurs niet
mogen worden beschouwd als zelfstandige werknemers."11 In Parijs heeft de Urssaf de situatie
van de zelfstandige chauffeurs herschikt tot loontrekkers.
Wat zijn de modaliteiten voor het gebruik van Uber in België?
In België werd de activiteit van Uber Pop illegaal en verboden bevonden. Met deze dienst kon
eender wie over een voertuig beschikt, zijn diensten als chauffeur aanbieden. Vandaag werkt
Uber nog uitsluitend met partner-chauffeurs die een licentie hebben. Dit betekent dat ze een
onderneming met BTW-nummer hebben. Als Belgische zelfstandigen moeten de partnerchauffeurs sociale bijdragen betalen, BTW, enz.
De Belgische wetgeving heeft duidelijke regels om te bepalen of een activiteit moet worden
geïnterpreteerd als werk als zelfstandige/ondernemer dan wel als loontrekkende. De bevoegde
administratie, de RSZ, voerde in 2015 al een onderzoek (in opdracht van Bart Tommelein,
toen Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude) en toonde daarmee aan dat het
statuut van zelfstandige/ondernemer kon worden toegepast voor de partner-chauffeurs van
Uber zoals het geval is voor een groot aantal taxichauffeurs12.
In België moet men om Uberchauffeur te zijn vandaag aan volgende voorwaarden voldoen:
- Ten minste 21 jaar zijn
- Belgisch burger of onderdaan van de Europese Unie zijn, of een verblijfsvergunning
voor lange duur hebben in België
- Sinds ten minste 3 (drie) jaar een rijbewijs hebben
- Een blanco strafregister hebben (sinds minstens 3 maanden)
- Geregistreerd zijn bij de BTW
- Een vergunning hebben voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van
wagens met chauffeur
- Met succes een medisch onderzoek ondergaan
- Zich registreren als zelfstandige (bijberoep)/onderneming
- Slagen in de opleiding of de test
- Een verzekering krijgen voor het betaalde vervoer van personen
- Een nummerplaat krijgen voor het betaalde vervoer van personen
- Met succes de technische controle ondergaan
- Een vergunningsaanvraag indienen
- Zich inschrijven in het Ubernetwerk
- Beschikken over een voertuigmodel dat goedgekeurd is voor het UberX-netwerk
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De inschrijving als chauffeur is gratis. Uber verzorgt ook de levering van pakjes en
maaltijden.
De chauffeurs kunnen overigens online in verbinding gaan als ze dat willen, en ook weer op
elk moment offline gaan. Uber werkt niet met een uurrooster of met rotatie van teams: het
zijn de partner-chauffeurs die beslissen wanneer ze online beschikbaar willen zijn. Dankzij
deze flexibiliteit kunnen ze hun activiteit presteren zoals hun dagelijkse leven dat toelaat, en
deze combineren met hun gezinsleven, hun andere inkomstenbronnen, hun studies, ...
In België kunnen de (potentiële) partner-chauffeurs echter nog niet voluit profiteren van deze
structuur, en dit om diverse redenen:
- Wie partner-chauffeur wil worden bij Uber, beschikt niet altijd over een getuigschrift
‘elementair bedrijfsbeheer' en kan zich dus niet inschrijven als zelfstandige.
- Wie erin slaagt zelfstandige te worden, moet zich vaak door omslachtige administratieve
procedures worstelen.
Hieronder het detail van de prijs van een rit van 10 euro voor een traject in Brussel:

Prijs van de rit
Basisprijs
Afstand
Tijd
Subtotaal
Afronding naar onder
TOTAAL AFGEREKEND

1,00 €
6,11 €
3,18 €
10,29 €
-0,29 €
10,00 €

De toepasselijke BTW is inbegrepen in de 10 euro die de platformgebruiker heeft betaald. De
gebruiker kan verbinding maken met de website (uber.com) om het BTW-bonnetje voor deze
rit te downloaden (inclusief naam van het bedrijf en BTW-nummer van de partner-chauffeur).
Deze factuur is echter geen reçu dat na elk traject automatisch wordt verstuurd via e-mail.
De factuur is opgesteld op naam van de partner-chauffeur, vermits hij de gebruiker de
vervoerdienst heeft geleverd. In de meeste gevallen bedraagt de BTW 6% (betaald vervoer
van personen). Sommige partners kiezen echter voor het ‘stelsel van kleine ondernemingen’,
in welk geval de chauffeur geen BTW (0%) factureert. De partner-chauffeur mag op die
manier enkel werken indien zijn jaarlijkse inkomsten lager blijven dan 25.000 euro per jaar.
12

In ruil voor de diensten die Uber levert (marketinginspanning, ontwikkeling en gebruik van de
app en het platform, supportservice, verwerking van de betalingen enz.), betaalt de chauffeur
servicekosten aan Uber. Deze servicekosten worden berekend op basis van de totale kostprijs.
Deze bedragen (volgens een chauffeur) 25 tot 30% van de prijs van de rit.

13

IV. Een nieuwe economische en sociale problematiek
De platformeconomie is pas enkele jaren geleden uit het startblok geschoten. We beleven nu
het tijdperk van de ontwikkeling van dit collaboratieve model. De statistische en economische
gegevens zijn dan ook zeer onvolledig. In vele gevallen is het moeilijk de ontwikkeling van
deze activiteit te kwantificeren en het effect ervan op bepaalde economische en sociale
aspecten te meten. Zo kennen we wel het aantal taxi's in België13, maar zijn er geen precieze
cijfers beschikbaar over het aantal Uberchauffeurs. In Brussel worden ze op 200 tot 900
geraamd.
Hoe zal de arbeidsmarkt voor deze deeleconomie evolueren? Zal het aantal zelfstandige of
gemengde werknemers stijgen? Moeten het arbeidsrecht en de fiscaliteit hiervoor herzien
worden? De metingen van het effect van dit model van collaboratieve platformen zijn nog niet
betrouwbaar omdat we nog geen objectief totaalbeeld hebben. Moeten we wachten tot deze
economie voldoende ontwikkeld is en concrete elementen en cijfers kan leveren om het effect
ervan te analyseren en voorstellen te formuleren? Wij vinden van niet. In deze
veronderstelling bestaat het risico dat de opportuniteit gemist wordt om de invoering van een
plan voor te stellen dat de ontwikkeling van deze economie in België bevordert. Ons land kan
zich niet veroorloven de trein van de innovatie te missen, maar zou een gunstige context
moeten creëren voor de ontplooiing van innovatie en ondernemerschap, met de nodige
omkadering en eventueel evolutie in de regels die gelden voor de betrokken sector. Bij gebrek
aan concrete statistische gegevens steunt onze reflectie op een analyse van de feiten en de
eerste vastgestelde effecten. Uitgaand van de reflectie die zal worden gevoerd, is het
belangrijk de voornaamste risico's en opportuniteiten van dit collaboratieve model op te
sporen. Op basis van het Ubermodel werden meerdere elementen geopperd met betrekking tot
de opportuniteiten en risico's van dit model.
IV.1. Opportuniteiten die de deeleconomie creëert
•

De collaboratieve platformen hebben de verdienste dat ze goederen die tijdelijk niet
worden gebruikt, ter beschikking stellen van de gebruikers. In die zin zorgen ze voor
een efficiënter gebruik van goederen. We denken hier bijvoorbeeld aan het platform
Airbnb dat het voor eigenaars mogelijk maakt om kamers of appartementen die ze niet
gebruiken, ter beschikking te stellen van geïnteresseerden. Deze platformen maken
dus een beter gebruik mogelijk, een optimalisering van het gebruik van bestaande
voorraden van goederen. Ze hebben de uitwisselingen en de transacties efficiënter
gemaakt. Deze goederen zijn ondergebruikt en hun consumptie kan worden gedeeld
zonder nutsverlies. In sommige gevallen kan men aanvoeren dat deze
beschikbaarstelling in het raam van ruilhandel of uitwisseling, door het inherente
substitutie-effect een negatief effect zal hebben op het Bruto Binnenlands Product
(BBP) maar niet noodzakelijk op het welzijn. Dat klopt echter niet als men het
reboundeffect in rekening brengt: wat ik niet uitgeef voor de aankoop van de
heggenschaar die ik bij mijn buurman kan lenen, kan ik aan iets anders uitgeven...

•

Deze platformen werden gecreëerd om in te spelen op specifieke behoeften van
klanten. Ze zijn gericht op de vraag en op klantenservice, en ze hebben het hierdoor
mogelijk gemaakt de service en dus ook de levenskwaliteit van de gebruikers te
verbeteren.

•

In het algemeen maken deze platformen het mogelijk diensten te verlenen of goederen
te verkopen tegen lagere prijzen of transactiekosten dan die van de incumbents.

•

Hierdoor maken ze het ook mogelijk de markt te verbreden in de zin dat hun klanten
niet altijd van de incumbents komen.
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•

De transparantie van de geleverde dienst is vaak beter dan die van de incumbents.
Alles wordt geregistreerd op het platform. Bijvoorbeeld: bij Uber ontvangt de
gebruiker via mail een ritverslag met het afgelegde traject, het aantal kilometers,
datum en tijdstip, naam van de chauffeur. Deze transparantie zou ook nuttig kunnen
zijn voor de inning van taksen, belastingen en sociale bijdragen.

•

Deze platformen kunnen een sociale band genereren. In het geval van Uber geven
chauffeur en gebruiker elkaar een score. Deze wederzijdse ratings zijn nuttig in de zin
dat elk er belang bij heeft zich keurig te gedragen. In sommige gevallen kan dit leiden
tot oprichting van een community (bijvoorbeeld ShareVoisins).

•

Voor zover de gebruikers zich houden aan de instructies die het platform oplegt
(betalingen, te vragen inlichtingen, …) bieden deze platformen een betere veiligheid
dan sommige bestaande diensten (identiteit van de chauffeur, tijd en afgelegde
afstand, beveiligde betalingen, …).

•

Deze innovaties dwingen de incumbents tot innovatie en verbetering van de kwaliteit
van hun service. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Brusselse taxi's die intussen ook een
app (eCab14) hebben gecreëerd.

•

Deze innovaties kunnen een marktverbreding mogelijk maken en daardoor ook
inkomsten creëren voor jobs die vaak minder gekwalificeerd zijn. Ze kunnen een bron
zijn voor ondernemerschap en integratie van bepaalde dienstverleners die zich meestal
buiten de arbeidswereld situeren (chauffeurs bij Uber, koeriers bij Deliveroo, koks
voor Menu NextDoor, dienstverleners op Listminut…).

•

De ontwikkeling van deze platformen zou ook een verruiming van het aanbod
mogelijk kunnen maken dankzij de ontplooiing van een aanbod aan complementaire
diensten (verkoop die verband houdt met de aangeboden diensten, …).

•

Deze platformen zijn bronnen van innovatie omdat ze zelf ook het hoofd moeten
bieden aan concurrentiële uitdagingen (zoals de ontwikkelingen rond voertuigen
zonder chauffeur, ...).

•

Zij kunnen in bepaalde gevallen een gunstig milieueffect hebben dankzij een beter
gebruik van de goederenvoorraad.

IV.2. Risico's die het collaboratieve model meebrengt
•

Wereldwijd hebben vele werknemers die hun activiteit via deze platformen
beoefenen, hun ontevredenheid geuit. Maar hoewel elk land zijn specificiteiten heeft,
is er één kenmerkend element dat nagenoeg algemeen is voor de relatie tussen de
werknemer en het platform: we merken tamelijk veralgemeend vrij lage inkomsten
per uur voor de dienstverleners. De beschikbaarheidstijd tussen twee ritten
(bijvoorbeeld voor de koeriers van Deliveroo of de chauffeurs van Uber) wordt
gewoonlijk niet vergoed. Het resultaat is dat het gemiddelde maandelijkse inkomen
meestal niet gegarandeerd is tegenover het aantal gepresteerde uren. Dit betekent dan
weer dat dienstenleveranciers vaak zeer veel uren moeten presteren om het
maandelijkse minimuminkomen te bereiken.

•

De sociale bescherming van deze werknemers is vaak zwak of zelfs onbestaand.
Hierbij stelt zich ook het probleem van de fiscaliteit van de arbeid en de inning van de
sociale bijdragen die worden toegepast op deze prestaties.

•

Sommige werknemers kunnen zich dankzij deze platformen op de arbeidsmarkt
begeven, met het risico om er nog sneller weer uit te verdwijnen in de mate dat dit
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soort prestaties een kwetsbaar karakter kunnen verbergen of een risico kunnen
inhouden (bijvoorbeeld de investering in een wagen die dan niet rendabel blijkt te
zijn).
•

De ontwikkeling van deze collaboratieve economie steunt op platformen waarvan
sommige (de bekendste) een internationale onderbouw hebben. De maatschappelijke
zetels van deze ondernemingen liggen meestal buiten België, ook al worden filialen
of hulpkantoren geopend in sommige landen waar ze actief zijn. De inkomsten die
deze platformen in ons land genereren, worden doorgesluisd naar landen die
welwillender zijn wat vennootschapsbelasting aangaat. We zijn hier getuige van een
expatriëring van inkomsten en een verlies aan belastingopbrengsten voor België.

•

De ontwikkeling van de diensten op basis van platformen botst vaak met de
activiteiten (zelfs met bepaalde surpluswinsten) van de incumbents (de traditionele
actoren die al op de markt aanwezig zijn). In het geval van Uber zien we een waardeuitholling voor de taxilicenties. Deze licentie, die wordt aangekocht tegen een hoge
prijs en die kan worden doorverkocht, is voor de taxichauffeurs vaak een
pensioenperspectief en een vorm van spaargeld.

•

De reglementeringen waaraan de incumbents onderworpen zijn, zijn ook veel strenger
dan de regels voor de nieuwkomers. Dit creëert een situatie die weinig concurrentieel
is. In dit verband verwijzen we bijvoorbeeld naar de eisen15 waaraan de Brusselse
taxichauffeurs moeten voldoen, meer bepaald wat betreft hun vestimentair profiel16,
waarbij men zich kan afvragen hoe relevant dit nog is.

•

De platformen kunnen ook een verdringingseffect sorteren voor de bestaande
activiteiten: hotelpersoneel of taxichauffeurs kunnen hun baan verliezen.

•

De platformen ontvangen en gebruiken persoonlijke gegevens van hun klanten. Hier
rijzen vragen omtrent het respecteren van de privacy en het gebruik van deze
gegevens. Dit risico is echter niet specifiek voor de platformen van de deeleconomie.

•

Aangezien ze op informatietechnologie steunen, zijn deze platformen in hoge mate
blootgesteld aan het risico van hacking en cyberaanvallen. De gebruikers moeten van
hun kant voorzichtig zijn en erover waken dat ze de veiligheidsvoorschriften van deze
platformen naleven om fraude te vermijden.

•

Deze platformen kunnen ook de sociale band van de werkomgeving doen
afbrokkelen. De dienstverleners op deze platformen kunnen niet terugvallen op een
aangename werkomgeving waar zich sterke sociale banden tussen werknemers
ontwikkelen.

•

In sommige gevallen kunnen de collaboratieve platformen tot aberrante effecten
leiden. We citeren hier het geval van mensen die vastgoed verwerven met louter de
bedoeling om ze te verhuren via Airbnb. Deze praktijk werd een halt toegeroepen in
sommige steden zoals New York, omdat ze leidt tot een inkrimping van het aanbod
aan woongelegenheid voor de lange termijn in deze stad.

•

Deze platformen kunnen in zekere mate ook de bron vormen voor versterking van
ongelijkheden. Om een beroep te kunnen doen op de diensten van de deeleconomie,
moet je toegang hebben tot de technologie (een smartphone) en leven in een
omgeving die deze platformen bevordert (vaak een stedelijke omgeving). Er dreigt
een dualisatie van de markt te ontstaan tussen een markt via platform en een markt
voor niet-geconnecteerde mensen (geen smartphone, te oud, computeranalfabetisme
en digitale kloof) met het risico dat de prijsverschillen tussen deze markten blijven
groeien.
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Lokale monopolies of globale monopolies?
De ontwikkeling van de deeleconomie voedt de discussies omtrent de concurrentievorm die
deze platformen met zich meebrengen. Zij creëren een complexe situatie: aan de ene kant
gaan ze de concurrentie aan met de incumbents en aan de andere kant dreigen ze soms het
ontstaan van machtsposities in de hand te werken (Uber, Airbnb, …) die dan weer een vorm
van lokale concurrentie of lokale monopolies (met surpluswinsten) zouden komen
verdringen. Het is overigens moeilijk regels op te leggen aan in het buitenland gevestigde
platformen die lokale diensten aanbieden. Het risico zou zijn om van een gefragmenteerde
markt naar een geconcentreerde markt over te stappen.
We noteren nog een andere vaststelling: deze platformen werken vaak zonder winst te
boeken, maar worden tegen zeer hoge bedragen gewaardeerd. Een voorbeeld: Uber is nog
niet rendabel. "Volgens Bloomberg heeft het bedrijf 1,27 miljard dollar verloren in het eerste
halfjaar van 2016 (…) en krijgt het een waarde van 66 miljard dollar toegeschreven."17 Heel
wat applicaties die sinds hun lancering al meerdere jaren een bemoedigende ontwikkeling
kennen, geven toe dat ze met verlies werken. Dat geldt bijv. voor BlaBlaCar18. Mag men dan
spreken van dumping tegenover de incumbents? Lopen we hier het risico dat zich een vorm
van dominante positie ontwikkelt? Sommigen spreken over oneerlijke concurrentie tussen de
incumbents en de nieuwkomers waarvan enkele vrij ‘ongegeneerd’ van wal zijn gestoken.
In dit verband liggen diverse opmerkingen voor de hand. Als deze platformen vaak tegen
kolossale bedragen gewaardeerd worden, is dat omdat het aantal deelnemers in hun netwerk
en het aantal gebruikers hun kracht uitmaakt en een gebruikswaarde oplevert. De gebruiker
van het platform kan overigens een voordeel vinden in deze concentratievorm gezien het
grote aantal gebruikers, mensen die een netwerk vormen. Men kan zich afvragen of deze
modellen betwistbaar zijn wat hun omvang betreft. We hebben te maken met een risico van
absolute concentratie: de vraag is of dit risico voorkomen zou moeten worden, of er vooraf
moet worden opgetreden vooraleer een dergelijke situatie tot stand komt. Moet de regulator
optreden? En indien ja, vanaf welk moment? Merk echter ook op dat die notie van dominante
positie moet worden gerelativeerd. De nieuwkomers worden immers zélf uitgedaagd met hun
eigen model: in de VS krijgt Uber concurrentie van Lyft19, in China van Didi Chuxing20.
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V. Voorstellen voor een beter bestuur van de deeleconomie
Gezien de risico's en opportuniteiten die de deeleconomie genereert, is het nuttig voorstellen
te formuleren met het oog op economische en sociale aspecten, teneinde deze ontwikkeling in
de economie te reguleren zonder de evolutie ervan te ondergraven. De ontwikkeling van deze
platformen is immers essentieel om ons land zijn plaats te geven in een mondiale verandering
die een groot aantal sectoren raakt.
Om deze doelstelling te realiseren dient een gunstige en rechtvaardige reglementaire en
fiscale context gecreëerd te worden. De verscheidenheid in de modellen die binnen de
deeleconomie zijn ontstaan, maakt het echter moeilijk om uniforme voorstellen en een uniek
model aan te reiken om al die cases te reguleren. Economen kunnen gezien de prilheid van het
model en de beperkte of onbestaande statistische gegevens vaak slechts vermoedens poneren,
zonder bewijs. Toch kunnen denkpistes vooruitgeschoven worden om deze ontwikkeling te
stroomlijnen zonder ze af te remmen.
Om elementen aan te wenden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de
deeleconomie, met respect voor rechtvaardigheidscriteria, verdelen we voorstellen en
denkpistes over twee hoofdstukken. Het eerste betreft de concurrentie die deze platformen
teweegbrengen. Het tweede behandelt de sociale en fiscale reglementering die ingevoerd
zou moeten worden met het oog op een rechtvaardige ontwikkeling.
V.1. Voorstellen met betrekking tot de concurrentie
In het vorige hoofdstuk gaven we reeds aan dat de platformen de concurrentie aangaan met de
incumbents maar ook nieuwe dominante posities kunnen creëren. De vraag hierbij is of men
de markt zijn gang moet laten gaan, of dat reglementering nodig is. Indien de reglementering
voor de platformen laks blijft, dreigt dit hun gebruik te laten toenemen ten nadele van de
incumbents. Bij het opstellen van regels voor de platformen moet worden toegezien op de
verdediging van het algemeen belang, en niet alleen de verdediging van de rechten van
de incumbents. Als men baten vaststelt voor het welzijn, moeten deze zich kunnen
ontwikkelen in een context van eerlijke concurrentie, maar rekening houdend met de
specificiteiten van de nieuwkomers. Deze verscheidenheid in modellen nodigt uit tot
versterkte toepassing van gemeenschappelijke regels en de invoering van een ruimere
algemene reglementering. Het gemene recht (fiscaal, sociaal enz.) moet ook voor de
nieuwkomers gelden, om concurrentievervalsing te voorkomen. Tegelijk moet het sectoraal
recht zich echter aanpassen om de innovatie en de intrede van nieuwkomers te
vergemakkelijken.
•

•

Moeten de bestaande actoren verdedigd worden, of moeten de platformen een
bijzonder stelsel krijgen? Men kan de vraag ook anders stellen: waarom de ene
economische speler begunstigen en niet die andere? Het algemene standpunt dat deze
denkoefening onderbouwt, zal erop gericht zijn erover te waken dat het gemene recht
voor elke dienstverlener geldt, evenwel rekening houdend met de evolutie en met de
innovatie. Het gemene recht heeft voorrang omdat het flexibel is en indien nodig
aangepast kan worden. Deze flexibiliteit is groter dan bij de sectorale rechten die vaak
strenger en dwingender zijn. In België heeft de wetgever Uber Pop (VTC-diensten van
particulieren aan particulieren) verboden. Beter ware geweest dat niet te doen maar het
pragmatisch te benaderen en intelligent te reglementeren op basis van het gemene
recht.
In dit verband moet worden benadrukt dat de taxireglementering niet meer aangepast
is aan de evolutie van de mobiliteit. Deze historische reglementering wordt overigens
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gebruikt als een toegangsdrempel ter bescherming van het beroep. Ze heeft de creatie
in de hand gewerkt van een kartel dat van de taxi een luxeproduct maakt in plaats van
een complement voor het openbaar vervoer zoals in vele andere steden wereldwijd.
• De stoorzenders die deze platformen zijn, treden vaak op buiten de sectorbepalingen
en zetten de surpluswinsten op hun kop. Deze sectorale reglementering zou dus
herbekeken moeten worden met het oog op de marktevolutie. De komst van de
platformen kan een aanleiding zijn om eens na te denken over de opportuniteit en de
waarde van de huidige reglementeringen. In dit verband kunnen de aangewende
technologieën het mogelijk maken de surpluswinsten aan te pakken. Er moeten ook
begeleidingsmaatregelen voor de ‘verliezers’ voorzien worden. Is een terugkoop van
de taxilicenties door de overheid te overwegen, in de wetenschap dat de toepassing
van een dergelijke maatregel delicaat kan blijken te zijn? Kan de vervanging van deze
licenties worden overwogen, in de vorm van een complementair pensioenkapitaal,
gefinancierd door de overheden, in verhouding tot de jaren die de zelfstandige
taxichauffeur heeft gepresteerd?
•

De regulatoren spelen ook een cruciale rol in de ontwikkeling van de deeleconomie.
In de opdracht van de regulatoren primeert meestal de bescherming van de
consumenten. Soms kunnen de regulatoren de innovatie afremmen om de incumbents
te beschermen. Om de ontwikkeling van de platformen en van de deeleconomie
mogelijk te maken, zou elke sectorale regulator (taxi's, horeca, financiële
markten, …) een specifieke cel voor innovatie en concurrentie moeten oprichten.
Dit departement moet meer zijn dan zomaar een observatorium. Het moet de
marktontwikkelingen volgen en zich toeleggen op onderzoek en ontwikkeling van
reglementeringen op maat van deze evoluties om de concurrentie te bevorderen. Deze
dienst zou als missie hebben de reglementeringen te laten evolueren, niet om de
incumbents te bevoordelen, maar om de creatie van een doeltreffende markt te
ondersteunen, waar nieuwkomers de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elke
economische regulator zou op die manier een specifieke missie van
innovatieondersteuning hebben. Om die missie te vervullen is een constructieve
dialoog vereist tussen alle actoren: regulatoren, nieuwkomers, incumbents en
beroepsorganisaties. Een voorbeeld: de stad Londen is erin geslaagd om convergentie
en concurrentie tussen taxi's, Uber en andere VTC-diensten te installeren. In een
andere sector, de FinTechs, heeft de Britse regulator van de financiële markten (FCA)
een specifieke cel voor innovatie geïnstalleerd: het departement ‘Competition’ ijvert
met name voor aanpassing van de reglementering en heeft een ‘sandbox’ ontwikkeld
waarin nieuwe modellen kunnen worden getest voor hun definitieve inplanting21. De
regulatoren zouden deze innovatie moeten evalueren en ze integreren in hun reflectie,
en een dialoog aangaan met de nieuwe spelers.

•

De overheden moeten ook de concurrentie tussen platformen aanmoedigen. Hiertoe is
het aan te raden om exclusiviteitsclausules te verbieden. Een werknemer moet zijn
prestaties op meerdere platformen binnen eenzelfde sector kunnen uitoefenen. Om
deze mobiliteit te versoepelen en een betere connectiviteit tussen de diverse
aanbiedingen te bevorderen, zou een overdraagbaarheid van ratings ingevoerd
moeten worden. Een Airbnb-gastheer zou bijvoorbeeld zijn rating op NightSwapping
kunnen exporteren. Een Uber-chauffeur zou zijn rating bij Lyft kunnen inbrengen.
Idem voor de klanten die zelf ook gequoteerd worden. Deze overdraagbaarheid kan
de aanvechtbaarheid van contracten vergroten (contracten betwistbaar maken22). In
deze hypothese wordt de overdraagbaarheid vergemakkelijkt door aflevering van vrij
identieke, vergelijkbare scores, door de toegang die de leden van platformen (kopers
of verkopers) krijgen tot alle gegevens die hen betreffen, en door de vestiging van een
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wettelijk kader dat de partijen toestaat hun gegevens toe te vertrouwen aan een
erkende ‘trusted third party’ (betrouwbare derde partij) die deze gegevens met
instemming van de betrokkenen kan centraliseren om de netwerken onderling
compatibel te maken.
Hoe bevorder je de concurrentie?
De platformmodellen moeten worden benaderd volgens hun specifieke invalshoek. Deze
bedrijven steunen vooral op de ontwikkeling van applicaties (apps). Om efficiënt te kunnen
werken, moeten ze eerst een voldoende brede gebruikersbasis verwerven en ontwikkelen: een
netwerk. Om te slagen in deze ontwikkeling moeten deze platformen zwaar investeren in
marketing en grootschalige klantenwerving. Die investeringen leiden tot jarenlange
recurrente verliezen. Je zou het dumping kunnen noemen. Het feit dat ze verliezen maken,
betekent echter niet dat deze modellen niet levensvatbaar zouden zijn.
In plaats van over dumpingkosten te spreken, zou het oordeelkundiger zijn om het hier te
hebben over investeringen en uitgaven voor marketing en groei. Als men abstractie maakt
van deze kosten voor het inpalmen en ontwikkelen van een netwerk, hebben deze bedrijven
meestal een positieve cashflow. Een regulering die remmend of beperkend werkt voor dit
model dat op verlies draait, dreigt elke innovatie te verstikken. Die praktijken worden
overigens niet uitsluitend bij collaboratieve platformen gehanteerd. Anderzijds: hoewel men
ingrepen moet vermijden die de incumbents bevoordelen tegenover de nieuwkomers, moet
men ook oog hebben voor het feit dat de netwerken nuttiger worden voor de consument
naarmate ze onderling compatibel worden.
Zijn deze modellen betwistbaar gezien hun omvang? De grootte is een factor voor succes en
voor de servicekwaliteit van deze platformen. Wegens het netwerkeffect moeten deze
platformen een kritieke grootte bereiken om rendabel te zijn.

V.2. Voorstellen met betrekking tot de fiscale en sociale reglementering
Deze platformen binnen de deeleconomie roepen op meer dan een manier vragen op zodra het
fiscale aspect of het aspect van de sociale rechtvaardigheid ter sprake komt. Een groot
gedeelte van deze economie ontsnapt nog aan overheidscontrole. Hoe kan dit aspect van de
economie gereguleerd worden? In dit hoofdstuk snijden we meerdere punten aan om
voorstellen of denkpistes te lanceren. De volgende punten komen aan bod: de fiscale controle
van de platformen en de fiscale behandeling en sociale bescherming van de dienstverleners op
deze platformen. Onze denkpistes steunen op drie voorname criteria: de toepassing van het
gemene recht zonder invoering van bijzondere stelsels, de vereenvoudiging van het gemene
recht, en de mogelijkheid om methodes in te voeren om het belastbare inkomen te bepalen
(prestaties zonder kosten).
•

Wat betreft de belastingheffing op de winsten die de platformen realiseren, moet erop
toegezien worden dat het platform wordt belast in het land waar de meerwaarde
werd gecreëerd, waar de winsten werden gerealiseerd. De plannen van de Europese
Commissie gaan die richting uit, met de CCCTB (gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting)23. De CCCTB
bepaalt dat "de vennootschappen die grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen zich
moeten conformeren aan een uniek Europees systeem voor het bepalen van hun
belastbaar inkomen, in plaats van aan de verschillende stelsels van de landen waar ze
hun activiteit uitoefenen. De groepen die onderworpen worden aan het CCCTBstelsel, zouden de mogelijkheid krijgen om slechts één geconsolideerde
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belastingaangifte in te vullen voor al hun activiteiten binnen de EU. De
geconsolideerde belastbare resultaten van de groep zouden worden verdeeld over elk
van de samenstellende vennootschappen door een eenvoudige formule toe te passen.
Hierdoor kan elke lidstaat de winsten van de vennootschappen die in deze staat
resideren, aan zijn eigen belastingtarieven onderwerpen". Dit billijke systeem kan
ongelijkheden tussen landen uitschakelen en de belastingvlucht bestrijden door het
gebruik van verrekeningsprijzen onnodig te maken.
•

Moet het stelsel van de sociale zekerheid aangepast worden aan de evolutie van de
arbeidsmarkt? Kan men, zoals het geval was bij de dienstencheques, overwegen om
voor de werknemers in de deeleconomie een specifiek statuut te creëren dat een
bepaalde zekerheid garandeert en toch de flexibiliteit van deze jobs vrijwaart?

•

Bij de risico's die we hebben genoemd wat de dienstverleners aangaat, duikt de
kwestie van de werkrelatie tussen het platform en de dienstverleners op. Vanuit de
vaststelling dat in sommige gevallen meestal geen gemiddeld maandinkomen wordt
gegarandeerd tegenover het aantal gepresteerde uren, kan men zich vragen stellen bij
het statuut van deze werknemers. De situatie verschilt van land tot land. In België
leveren de werknemers hun prestaties meestal als zelfstandige. Het is nodig hierbij het
imago van zelfstandige=fraudeur te kelderen. Op een platform zoals Uber kunnen alle
prestaties geïdentificeerd worden en is geen fraude mogelijk. De chauffeurs krijgen
een lage vergoeding voor het werk, de wachttijd en de investering (auto, brandstof,
…). Hier wordt niet met het oog op fiscale optimalisatie voor het statuut van
zelfstandige gekozen: deze chauffeurs worden gewoon verplicht om in dit statuut te
werken. De platformen hebben een belangrijk effect op de toename van het aantal
‘niet-vrijwillige’ zelfstandigen. Om de dienstverleners te helpen in hun
administratieve verplichtingen, zouden de platformen duidelijk moeten
informeren over de fiscale en sociale stappen die hun dienstverleners moeten
respecteren.

•

Zonder een specifiek statuut te creëren voor de dienstverleners in de
deeleconomie, komt het systeem dat SMart24 heeft ingevoerd, tegemoet aan de
behoeften van sommige werknemers in de deeleconomie. SMart heeft een akkoord
bereikt met het pakjesdienstplatform Deliveroo. Dit akkoord zou ook op sommige
andere platformen toegepast kunnen worden. Dit zijn de voorwaarden die werden
bedongen in het raam van een arbeidscontract in de vereiste vorm waarvoor SMart de
volle maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt als werkgever:
-

een loon dat minstens gelijk is aan het gewaarborgde maandelijkse gemiddelde
minimuminkomen, in verhouding tot de gewerkte en dus aangegeven uren;
de volle verantwoordelijkheid van deze onderneming wat betreft de volledige
aangifte van de gewerkte uren;
een engagement voor minstens 3 uur vanaf de eerste uitgevoerde rit, ongeacht
of hier al dan niet andere ritten op volgen;
de terugbetaling van de beroepskosten wanneer deze verschuldigd zijn (bijv.
wanneer de koerier zijn fiets of zijn gsm-toestel gebruikt);
een uitgebreide verzekering ‘arbeidsongevallen’.

Nochtans moet het risico vermeden worden om deze formule te propageren voor
andere sectoren die dit als een ‘buitenkansje’ zouden kunnen voorstellen om op die
manier werknemerscontracten te transfereren naar deze vorm van kwetsbaardere
contracten.
•

De prijs die op deze platformen wordt betaald voor de prestatie, zou berekend moeten
worden op basis van een minimale vergoeding en sociale bescherming die bijv.
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rekening houdt met de eventuele wachttijden. Dit type vergoeding zou kunnen
worden verruimd naar de zelfstandige taxichauffeurs.
•

Er is geen reden waarom inkomsten uit prestaties op de platformen niet zouden
worden onderworpen aan de regels van het gemene recht. De geldende regels van het
gemene recht moeten worden toegepast, maar ze zouden daartoe vereenvoudigd
moeten worden: arbeidsstelsel van zelfstandige in bijberoep, diverse inkomsten, …
Er is geen reden waarom de inkomsten uit economische activiteiten die via platformen
worden georganiseerd, niet zouden worden onderworpen aan de verplichte
voorheffing (sociale bijdragen en directe belastingen) die voor alle inkomsten gelden.
Er is des te minder reden vermits deze inkomsten die via internetplatformen passeren,
wel degelijk bekend zijn, ook voor de sociale en fiscale administraties. Fundamenteler
nog: een systeem voor herverdeling van inkomsten kan niet permanent afwijkende
stelsels toepassen voor zogenaamd disruptieve economische innovaties die overigens
talrijker zijn dan alleen maar de activiteiten die via platformen verlopen. Economische
innovaties zijn een permanent fenomeen en brengen veranderingen die op zekere dag
de norm zullen worden. Kost wat kost afwijkende stelsels willen handhaven, komt
neer op een verstoring van de concurrentie tussen productiemodellen voor goederen en
diensten, en betekent impliciet dus ook dat de staat wordt geacht vooraf te weten
welke innovaties duurzaam en relevant zullen blijken te zijn.

•

Nog in dit verband: de confrontatie van de economische evoluties met de overbodige
complexiteit van het belastingsysteem moet leiden tot vereenvoudiging, uitbalancering
en verheldering van de vele fiscale voorzieningen die de particuliere inkomsten
beheren. Een bijna perfecte illustratie van deze complexiteit vinden we in de
wetgeving voor de verblijven 25 . We stellen dus een vereenvoudiging van de
procedures in het algemeen voor, en meer specifiek voor deze met betrekking tot de
verwerving van het statuut van zelfstandige in bijberoep. Hier duikt ook de vraag op
naar de opportuniteit van de handhaving van de regels voor toegang tot het beroep,
c.q. statuut van zelfstandige voor wie geen diploma van het hoger onderwijs heeft.

•

Verder moet de opkomst van nieuwe economische modellen worden gezien als een
kans om het gemene recht te vereenvoudigen, de speciale stelsels tot een minimum te
beperken en alle inkomsten op gelijke voet te behandelen: inkomstenglobalisering,
uiteraard na aftrek van de aangegane kosten. In voorkomend geval kan men, om
een te zware administratieve rompslomp te vermijden, gebruik maken van forfaits, ook
voor de kosten. Op termijn kan er echter geen sprake zijn van afwijking van het
principe van de globalisering.

•

Teruggrijpend naar eerdere werkzaamheden van de Economic Prospective Club,
hameren wij andermaal op de noodzaak om een globale taxshift te creëren om de
fiscale en sociale inhoudingen van de inkomsten uit arbeid te verminderen. Zo kan een
hefboomeffect ontstaan dat gunstig is voor een billijke ontwikkeling van de
deeleconomie, dankzij een veralgemeende daling van de sociale bijdragen en een
compenserende verhoging van de belasting op vervuiling, verbruik en kapitaal.
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Wat moeten we denken van de voorheffing van 10% die wordt ingevoerd op de
inkomsten uit de deeleconomie?
De federale regering heeft een eenvoudig belastingstelsel voor de dienstverleners in de
deeleconomie goedgekeurd. "Mensen die diensten leveren via een app of een digitaal
platform in de deeleconomie, zullen binnenkort een eenvoudig en laag belastingtarief van
10% betalen." Met deze vereenvoudigde en lage heffing wil de minister van Digitale
Agenda en Telecom, Alexander De Croo, de mini-ondernemers en zelfstandigen steunen
die met deze platformen werken. De voorheffing vindt direct bij de bron plaats, bij de
platformen die de informatie aan de fiscus zullen overdragen. In de mededeling van de
minister lezen we voorts: "De nieuwe regeling zal gelden tot een inkomensdrempel van
5.000 euro. Dit moet oneerlijke concurrentie met zelfstandige ondernemers, al dan niet in
bijberoep, voorkomen." Volgens deze mededeling zijn de details van deze taxatie vrij
complex (cf. bijlage26).
Is dit een oordeelkundig en rechtvaardig stelsel? Als het er effectief om gaat een context
te creëren die gunstig is voor de ontwikkeling van nieuwe modellen zoals collaboratieve
platformen, moet dit gebeuren in een optiek van sociale billijkheid. Een eigen fiscaliteit
creëren voor deze groep van dienstverleners, beantwoordt niet aan het principe van gelijke
behandeling van alle belastingplichtigen. De regels van het gemene recht zouden moeten
gelden voor deze categorie van dienstverleners. Deze regels kunnen globaal
vereenvoudigd worden. Het idee van een drempel van 5.000 euro leidt tot oprichting van
een nieuwe fiscale niche, en als zo'n drempel er moet zijn, dan zou die identiek moeten
zijn voor alle prestatievormen en niet beperkt tot deze in de sfeer van de deeleconomie.
Samengevat: in plaats van nieuwe inkomstencategorieën te creëren, zouden we beter de
regels van het gemene recht op iedereen toepassen, evenwel algemeen en harmonieus
vereenvoudigd. Een normale taxatie op basis van de berekening van de inkomsten en
rekening houdend met de gemaakte kosten, lijkt correcter en rechtvaardiger.
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Besluit
Het begrip ‘deeleconomie’ rukt op en nodigt uit tot het herdenken van allerlei principes en
concepten die de economische en sociale omgeving beheersen. Soms moet men inventief zijn
om het bestaande kader aan te passen aan de nieuwe evoluties of om een nieuw kader te
scheppen. Omgekeerd is het niet noodzakelijk oordeelkundig om met aparte oplossingen te
willen tegemoetkomen aan de specificiteiten van de opkomende nieuwe modellen. In het
algemeen zou het gemene recht moeten gelden, terwijl de sectorale reglementeringen zich
zouden moeten aanpassen aan de innovatie.
Tijdens deze denkoefening hebben we eerst enkele vaststellingen genoteerd.
De eerste vaststelling betreft de definitie van de collaboratieve of deeleconomie. De termen
kunnen tot verwarring leiden omdat ze ook modellen zoals coöperaties omvatten. Er worden
ook andere benamingen gehanteerd, zoals ‘peer-to-peer economy’, ‘platformeconomie’,
‘sharing economy’. Wij hebben ons observatiedomein beperkt tot de platformeconomieën die
representatief zijn voor de opkomende nieuwe modellen. Om alles zo concreet mogelijk te
kunnen voorstellen, namen we het Uber-model als basis voor de analyse van deze sector.
Zodra het analysedomein gedefinieerd was, hebben we ons toegespitst op de risico's en de
opportuniteiten die dit activiteitenmodel inhoudt. Ziehier een beknopt overzicht van de
belangrijkste elementen die opdoken bij de vastgestelde risico's en opportuniteiten:
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Deze platformen laten een beter gebruik toe, een optimalisering van het gebruik van
de voorraden van bestaande goederen. Ze kunnen de uitwisselingen en transacties
efficiënter maken.
Ze zijn gericht op de vraag en op de klantenservice. Ze kunnen diensten van betere
kwaliteit aanbieden dan de bestaande economische actoren. Ze maken het ook
mogelijk de markt te verbreden in de zin dat hun klanten niet altijd van de incumbents
overkomen.
Deze platformen bieden vaak meer transparantie omtrent de geleverde diensten en
kunnen soms sociale banden tot stand brengen.
Deze innovaties kunnen banen creëren. In voorkomend geval kunnen ze ook een bron
voor ondernemerschap en integratie zijn voor bepaalde dienstverleners die zich
meestal buiten de arbeidswereld situeren.
Voor de dienstverleners is er een risico van onderbetaald zijn, en dat het gemiddelde
maandelijkse inkomen niet gegarandeerd is in relatie tot het aantal gepresteerde uren.
Voor de dienstverleners is de sociale bescherming vaak zwak en soms onbestaand.
Wat de inning van belastingen en sociale bijdragen aangaat, houdt de lokalisering van
deze platformen in het buitenland vaak het risico in dat de inkomsten het land verlaten
en dat België een verlies aan belastinginkomsten lijdt.
De ontwikkeling van diensten op basis van platformen botst vaak met de activiteiten
van de incumbents die aan dwingendere reglementeringen onderworpen zijn dan de
nieuwkomers. Dit risico gaat soms gepaard met banenverlies in bestaande activiteiten.
De vraag rijst bovendien of deze platformen een toestand van dominante positie
dreigen te creëren.

Zodra de inherente risico's en opportuniteiten van deze platformen geïnventariseerd waren,
formuleerden we aanbevelingen, verdeeld over twee groepen: enerzijds de concurrentie die
deze platformen meebrengen, anderzijds de sociale en fiscale reglementering die
geïnstalleerd zou moeten worden om een billijke ontwikkeling te bevorderen. Deze
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aanbevelingen hoeden zich ervoor het ene model te bevoordelen tegenover het andere. Het
gaat er hier niet om de incumbents te verdedigen, en evenmin de verstorende modellen te
promoten. De ontwikkeling van de deeleconomie moet volgens ons verlopen volgens een
goed bestuur ('good governance') dat alle economische spelers billijk respecteert, rekening
houdend met de situatie van elke betrokkene. Onze belangrijkste aanbevelingen:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Het algemene voorstel dat deze denkoefening omspant, is erover te waken dat het
gemene recht geldt voor elke dienstverlener, evenwel rekening houdend met de
evolutie en de innovatie. Het gemene recht verdient de voorkeur omdat het flexibel is
en indien nodig aangepast kan worden. Wat de concurrentie aangaat: in plaats van een
verbod op platformen, is het beter ze te laten handelen binnen een intelligente
reglementering die steunt op het gemene recht, met een meer pragmatische
benadering.
De bestaande sectorale reglementeringen slagen er niet noodzakelijk in om de
komende innovaties te integreren. Ze kunnen dus een rem vormen voor innovatie, een
toegangsdrempel die de bestaande actoren beschermt, uiteindelijk in het nadeel van de
consument. Zij zouden herdacht moeten worden, met oog voor de evolutie van de
markt.
Om de ontwikkeling van de platformen en van de deeleconomie mogelijk te maken,
zou elke sectorale regulator een cel moeten installeren, specifiek voor de innovatie en
de concurrentie en om de dialoog aan te gaan met de nieuwe actoren.
Exclusiviteitsclausules voor dienstverleners zouden verboden moeten worden; ratings
moeten overdraagbaar zijn.
Voor zover deze platformen verliezen maken, is dat vaak omdat ze aanzienlijke en
noodzakelijke investeringen doen voor de ontwikkeling van een netwerk. Dit is dus
geen dumping. Een regelgeving invoeren om dit model dat met verlies draait af te
remmen of te beperken, houdt een niet te verwaarlozen risico op verstikking van
innovatie in.
Wat de taxatie van de winsten van deze platformen betreft, moet erover gewaakt
worden dat het platform wordt belast in het land waar de toegevoegde waarde werd
gecreëerd, waar de winst wordt gerealiseerd, conform het CCCTB-plan van de
Europese Commissie.
Er is geen reden om het socialezekerheidsstelsel aan te passen aan de specificiteit van
de inkomsten op deze platformen. Het is beter om zich inzake fiscaliteit en inning van
sociale bijdragen te conformeren met de regels van het gemene recht. Het lijkt ons niet
nodig om een eigen statuut te creëren voor inkomsten uit de deeleconomie.
De platformen moeten de te respecteren fiscale en sociale verplichtingen verhelderen
voor hun dienstverleners.
Het model SMart is erin geslaagd zich aan te passen aan bepaalde aspecten van de
nieuwe realiteit van de deeleconomie. Het beantwoordt aan de behoeften van sommige
werknemers in de deeleconomie en biedt oplossingen voor de betaling van hun
belastingen en sociale bijdragen.
De prijs die wordt betaald voor de prestatie op deze platformen, moet worden
berekend op basis van een minimale vergoeding en sociale bescherming die
bijvoorbeeld rekening houdt met eventuele wachttijden enz.
Wij raden tot slot aan om de vele fiscale regelingen omtrent de particuliere inkomsten
te vereenvoudigen, te centreren en te verhelderen, en te streven naar een globalisering
van de inkomsten, uiteraard na aftrek van de hiervoor gemaakte kosten.
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Aan het einde van onze reflectie zijn we van oordeel dat de ontwikkeling van de
deeleconomie niet afgeremd mag worden. Deze ontwikkeling moet zich echter ontplooien in
een context van goed bestuur ('good governance') dat gelijke aandacht besteedt aan alle
betrokken partijen: de dienstverleners voor de platformen, de klanten, de incumbents, de
regulatoren, de beroepsorganisaties, de staat, ...
Coherent met onze eerdere werkzaamheden geloven wij dat, in het kader van een globale
taxshift, een hefboomeffect tot stand kan worden gebracht dat gunstig is voor een billijke
ontwikkeling van de deeleconomie, dankzij een veralgemeende daling van de sociale
bijdragen en een compenserende verhoging van de belasting op vervuiling, verbruik en
kapitaal. Wij mogen de trein van de innovatie niet missen, en wij mogen evenmin bepaalde
spelers in de marge van deze innovaties verweesd achterlaten op het perron.
Nogmaals: deze reflecties worden op tafel gegooid voor het publieke debat, zonder pretentie
maar met de vastbesloten intentie een boodschap over te brengen aan de burgers én aan de
dames en heren die ons besturen.
****
***
Dit document werd naar het Nederlands vertaald dankzij de gewaardeerde medewerking van BNP
Paribas Fortis
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effen hemd en gesloten schoenen;
2° voor het vrouwelijk personeel: een effen jek (sic, nvdv) of jas, een effen broek of
jurk, een effen hemd en gesloten schoenen.
Bij warm weer is het dragen van het jek (sic) en de jas niet verplicht. Bij koud weer
wordt het dragen van een effen pullover toegestaan." Bron: http://www.gtltaxi.be/3_28_549_4604_FR_Arrêté_d'exécution_de_l'ordonnance_-_Titre_I_et_II
17
http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/vaudra-laction-uber
18
http://moneystore.be/2016/actu/blablacar-voyager-partager-parler
19
https://www.lyft.com
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/01/uber-abandonne-la-chine-au-leaderlocal-didi_4977098_3234.html
21
https://www.fca.org.uk/about/promoting-competition
22
Een betwistbare markt is een markt met, ook al bestaat er een monopolie, vrije en
onmiddellijke toegang. De afwezigheid van juridische of technologische drempels maakt het
voor een instappende onderneming mogelijk meteen in concurrentie te gaan met een
bestaande onderneming. (cf. Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marché_contestable )
23
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidatedcorporate-tax-base-ccctb_fr
27
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http://smartbe.be/fr/news/coursiers-velo-plus-quun-casque-et-des-genouilleres/
http://doc.gitesdewallonie.be/gestion-administrative-et-financiere/legislation/fiscalite
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Details van de toekomstige regeling:
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•

•

•

•

•
•

•

•

Effectief taxatietarief van 10%. Dit omvat:
o een taxatietarief van 20% op de omzet
o een forfaitaire kostenaftrek van 50% (het bewijzen van werkelijke kosten is
niet mogelijk)
Het platform doet een bronheffing. Dit is makkelijk, transparant en voorkomt fraude
en administratieve overlast. De gegevens worden door het platform verstuurd naar de
fiscus en worden automatisch opgenomen in de belastingaangifte.
Het inkomensplafond om van dit tarief te kunnen genieten, bedraagt 5.000 euro omzet.
Indien meer omzet dan 5.000 euro gerealiseerd wordt, wordt de belastingplichtige als
een zelfstandige beschouwd, al dan niet in bijberoep. Op die manier wordt oneerlijke
concurrentie met zelfstandig ondernemers vermeden.
Zolang de omzet lager blijft dan het inkomensplafond van 5.000 euro zijn de
verstrekte diensten volledig uitgesloten van alle BTW-formaliteiten (bijv. geen
registratie bij het BTW-kantoor en geen klantenlisting nodig).
De sociale wetgeving is niet van toepassing. Er zijn dus geen sociale bijdragen
verschuldigd, zolang de omzet lager is dan 5.000 euro.
De regeling is van toepassing indien het digitale platform zich geregistreerd heeft bij
en erkend is door de fiscus. Dit kan ook voor buitenlandse platformen. De
modaliteiten hiervoor zullen door de minister van Financiën worden uitgewerkt per
KB.
De regeling is van toepassing op consumer-to-consumer diensten. Het sporadisch
verkopen van goederen via een digitaal platform (bijv. eigen creaties, een
tweedehandswagen of meubelen) vallen niet onder het systeem. Merk op: het koken
van een maaltijd wordt als een dienst beschouwd en valt onder de deeleconomie; het
samenstellen van een box met ingrediënten wordt niet als een dienst beschouwd.
De regeling zal ook van toepassing zijn op (een gedeelte van de) inkomsten voor het
occasioneel verhuur van kamers via een deelplatform. Ook hiervoor geldt de algemene
voorwaarde dat het platform zich dient te registreren en dat een inkomstenplafond van
5.000 euro geldt. Inkomsten van kamerverhuur vallen vandaag onder drie
inkomenscategorieën: onroerende, roerende en diverse inkomsten. Dat blijft zo.
De regeling voor de deeleconomie zal daarbij van toepassing zijn op de diverse
inkomsten die voortaan zullen worden beschouwd als 20% van de totale verhuurprijs,
behalve indien hier contractueel van wordt afgeweken. Dit gedeelte behelst onder
meer het verstrekken van bedlinnen, het onthaal, het verversen van lakens en het
eventueel aanbieden van een ontbijt.
De overige 80% van de verhuurprijs zal worden beschouwd als onroerende inkomsten
en roerende inkomsten waarop de bestaande fiscale regeling gelden.

(Bron: http://www.decroo.belgium.be/nl/kamer-keurt-nieuwe-regeling-deeleconomie-goed)
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