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Probleem
Asymmetrie in de deeleconomie





Een Europese agenda voor de deeleconomie 
(COM(2016) 356 final)

Bedrijfsmodellen waarin activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een
open marktplaats tot stand brengen voor het tijdelijke gebruik van (vaak door
particulieren aangeboden) goederen of diensten. Bij de deeleconomie zijn drie
categorieën actoren betrokken:

i) dienstverleners die activa, middelen, tijd en/of vaardigheden delen — dit kunnen
particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden ("peers") of dienstverleners die
in hun beroepshoedanigheid handelen ("professionele dienstverleners");

ii) gebruikers hiervan; en

iii) tussenpersonen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen — via
een online platform — en die transacties tussen hen faciliteren ("deelplatforms").

Bij transacties in de deeleconomie is er algemeen geen sprake van overdracht van
eigendom en deze transacties kunnen met of zonder winstoogmerk worden uitgevoerd.
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Overzicht onderzoek en capita selecta
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Verantwoording



• Louter economische incentives volstaan niet

• Normatieve systemen: fout en efficiëntie

• Normatieve criteria:

• Macht over onderliggende aanbod

• Gebrekkige transparantie

• Schaal

• Marktcreatie

• Specificiteit

Verantwoording



A. Voorwaarden verstrekking 

bemiddelingsdienst

B. Kwalificatie onderliggende verhouding

C. Rol Platform inzake onderliggende 

aanbod

D. Belangenconflicten

E. Reviewsystemen

Voorwerp



Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

“Airbnb is not and does not become a 

party to or other participant in any 

contractual relationship between 

Members.”

“Uber zelf biedt geen Externe Diensten 

aan. Alle Externe Dienstverleners zijn 

onafhankelijke externe contractanten”

“Taskers are independent contractors of 

clients (…) Taskrabbit does not perform 

tasks and does not employ individuals 

to perform tasks. ”



Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Werknemersparadigma

• Aanbieder als werknemer
• Partijwil

• Vrijheid organisatie werktijd

• Vrijheid organisatie werk

• Hiërarchische controle

• (Buiten)contractuele aansprakelijkheid

~ macht van het platform (F + E)
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Werknemersparadigma

• Rechtspraak in alle richtingen

• “The notion that Uber in London is 

a mosaic of 30,000 small 

businesses linked by a common 

‘platform’ is to our minds faintly 

ridiculous” (UK Employment Tribunal 2016)

• Drie benaderingen

• Juridische controle test

• Economische realiteitstest

• Weerlegbaar vermoeden



Platform
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Werknemersparadigma

• Arbeidsdeal 15 februari 2022

• Weerlegbaar vermoeden 

arbeidsrelatie indien 3/8 of 2/ 

laatste 5 criteria

• Uitbreiding arbeidsongevallenwet 

naar platformwerkers

1. Verbod op andere dienstverlening

2. Geolocatie voor andere dan 

basisdiensten

3. Beperkte vrijheid van de werkkracht

4. Beperkte vrijheid van tarieven 

5. Voorwaarden presentatie/gedrag 

6. Toewijzing taken/bedrag op basis van 

info verzameld met elektronische 

middelen.

7. Beperking vrijheid van werkorganisatie 

met sancties

8. Beperking mogelijkheid om cliënteel op 

te bouwen
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Werknemersparadigma

• Buitencontractuele aansprakelijkheid
• art. VI.- 3:201 DCFR; art. 1384, lid 3 oud BW; art. 1242, 

al. 5 CC; § 831(1) BGB; art. 6:170, lid 1 NBW

• Daadwerkelijk gezag en toezicht

• De facto ondergeschiktheid > 

zuivere arbeidsverhoudingen

• Binnen grenzen tewerkstelling

• Search v. Uber: steekpartij 

binnen grenzen tewerkstelling

• Fusco v. Uber: geweld buiten 

grenzen tewerkstelling
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Werknemersparadigma

• Contractuele aansprakelijkheid

• Principaal – uitvoeringsagent

• Ongeacht arbeidsrelatie

• Instemming schuldenaar

• Impliciete daadwerkelijke 

bevoegdheid?

• Schijnbare bevoegdheid?
• Search v. Uber: “If it walks like 

duck, swims like a duck, and

quacks like a duck, it’s a duck.”

• Band tussen fout agent en schuld 

principaal 
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod
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Voorwerp – Rol platform inzake onderliggende aanbod

Consumentenparadigma

• Afnemer als consument

• Platform als onderneming

• Miskenning informatieplicht
• HvJ 7 april 2017 (Sabrina Wathelet)

• Art. 6bis RL Consumentenrechten (2019)

• Vertrouwensleer
• BE en FR: contemplatio domini 

• DU: wetsontduiking (§ 475 Abs. 1 S. 2 BGB)

• NL: Informatieplicht (art. 7:5, lid 2 NBW)

• Afdwingbaarheid algemene voorwaarden

~ gebrekkige transparantie (F + E)



Methode
Loi République 

Numérique
Omnibus-richtlijn

Wet tarief-vrijheid 
(& Loi Macron)

P2B-Verordening Ontwerp-richtlijn DSA

Voorwaarden 
bemiddelingsdienst

T T+B T T+B

Vaststelling voorwaarden T T+B

Kosten/prijs T T

Wijziging voorwaarden T+B

Beperking, beëindiging en 
opschorting

T+B T+B

Geschillenbeslechting T B B

Gegevenstoegang T

Kwalificatie onderliggende 
verhouding

T T T T+B T

Identiteit wederpartij T T T

Hoedanigheid wederpartij T T T T

Toepassing consumentenrecht T T T

Ondersteuning communicatie T+B T

Rol inzake onderliggende 
aanbod

T B T T+B

Verdeling verplichtingen T T

Invloed op prijs en andere 
voorwaarden

B T T +B

Aansprakelijkheid als sanctie B

Belangenconflicten T T+B T T T

Verticale integratie T T

Gesponsorde aanbiedingen T

Parameters rangschikking 
zoekresultaten

T T+B T T

Reviewsystemen T+B T+B T+B T

• Transparantie-

verplichtingen

• Billijkheidscorrecties



Geviseerde verhouding Personele aanknopingsfactoren

Afbakening

Platform

AfnemerAanbieder

Platform

AfnemerAanbieder



Afbakening

Beschermde 
verhouding

Aanknopingsfactor 
Platform

Aanknopingsfactor 
Aanbieder

Aanknopingsfactor 
Afnemer

République 
Numérique

Platform-Afnemer B of C B of C C

Omnibusrichtlijn Platform-Afnemer B B of C C

Wet tariefvrijheid Platform-Aanbieder B B B of C

P2B-verordening Platform-Aanbieder B of C B C

Ontwerprichtlijn Platform-Gebruiker B of C B of C B of C

DSA Platform-Gebruiker B of C B of C B of C



Afbakening – Deeleconomie als uitdaging voor ondernemingsbegrip(pen)

• Kwalitatieve invulling
• Regelmaat, frequent en duur
• Omvang omzet
• Duurzame organisatie
• Winstoogmerk
• Asymmetrische verhouding
• Perceptie
• Rechtsvorm
• Fiscale of administratieve 

kwalificatie
• Aankoop om te verkopen

• Kwantitatieve invulling

• Ex ante ↔ ex post

• Rechtszekerheid ↔ billijkheid

• Algemeen ↔ sectorspecifiek

• Identificatie ↔ indicatie

• Weens Koopverdrag

• Geen personele aankopingsfactor 

aan zijde verkoper

Aanbod in de deeleconomie als “beroepsactiviteit”?



Afbakening – Criterium “beroepsactiviteit” in de verzekeringssector

• Relevantie: 
• Brandverzekering 
• BA Privéleven
• Autoverzekering

• Opties:
• Kwalitatief?
• Kwalitatief?
• Vermijden?

• Jullie ervaring?



Immuniteit – Ratio: gevaar aansprakelijkheid internettussenpersonen

• AG München 12 mei 1998

• CEO CompuServe Duitsland veroordeeld

• Overtreding Duitse kinderpornowetgeving

• Illegaal materiaal op netwerk van 

CompuServe

• §5, para 2 Informations- und 

Kommunikationsdienste-Gezetz

• “Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, 

die sie zur Nutzung bereit halten, nur 

dann verantwortlich, wenn sie von diesen 

Inhalten Kenntnis haben und es ihnen 

technisch möglich und zumutbar ist, 

deren Nutzung zu verhindern.”

• Stratton Oakmont v. Prodigy (1995)

• Prodigy veroordeeld als uitgever 

informatie

• Anonieme post op forum dat voorzitter 

Stratton Oakmont misdadige en 

fraduleuze handelingen had verricht n.a.v. 

IPO



Immuniteit

Horizontale immuniteit voor 

bepaalde diensten van de 

informatiemaatschappij

• Richtlijn elektronische handel

• Art. 12: mere conduit “doorgeefluik”

• Art. 13: caching “wijze van opslag”

• Art. 14: hosting

Verticale immuniteiten

• Communications Decency Act

• 47 U.S.C. §230 (CDA): niet-IP 

vorderingen

• Maar ook

• 17 U.S.C. §512 (DMCA): 

auteursrecht

• 15 U.S.C. §1114(2)(B)-(C): 

merkenrecht



Immuniteit

Art. 14 richtlijn elektronische handel

• “Dienst van de 
informatiemaatschappij”

• Gewoonlijk tegen vergoeding

• Op afstand

• Langs elektronische weg

• Op individueel verzoek

• “Hosting”

• Neutrale opslag informatie

• Geen kennis van of controle over 
informatie

• Geen kennis van 
onrechtmatigheid of verwijdering

Section 230 CDA

• “Interactive computer service provider”

• Dienst die toegang verleent tot 
internet (ruim)

• Wordt behandeld als “publisher” van 
informatie

• Publiekmaking van informatie (ruim)

• Terwijl informatie uitgaat van andere 
“information content provider”

• Persoon die geheel of gedeeltelijk 
verantwoordelijk is voor de creatie of 
ontwikkeling van informatie



• Hof van Justitie pre-deeleconomie:

• Ker-Optika (ECLI:EU:C:2010:725)
✓ Online verkoop contactlenzen

Offline medisch consult niet 
onlosmakelijk verbonden met online 
verkoop

✘ Offline levering contactlenzen

• Vanderborght 
(ECLI:EU:C:2017:335)
✓ Online reclame voor tandarts

✘ Offline tandheelkundige dienst

• Hof van Justitie post-deeleconomie:

• Uber Spain (ECLI:EU:C:2017:981)
✘ Offline vervoersdienst (incl. bemiddeling)

• Uber France (ECLI:EU:C:2018:221)
✘ Offline vervoersdienst (incl. bemiddeling)

• Airbnb Ireland (ECLI:EU:C:2019:1112)
✓ Bemiddeling inzake accommodatie

✘ Offline accommodatiedienst

• Star Taxi App (ECLI:EU:C:2020:980)
✓ Bemiddeling inzake vervoer

✘ Offline vervoersdienst

◦ Quid gemengde dienst?

◦ Optie 1: online component + offline component = dienst informatiemaatschappij + andere dienst

◦ Optie 2: online component + offline component = andere dienst

◦ Optie 3: online component + offline component = dienst informatiemaatschappij 

Dienst van de informatiemaatschappij

Immuniteit – dienst van de informatiemaatschappij



Immuniteit – dienst van de informatiemaatschappij

UBER AIRBNB STAR TAXI

EUROPESE COMMISSIE

AANZIENLIJKE INVLOED OP PRIJS JA NEE NEE

AANZIENLIJKE INVLOED OP ANDERE VOORWAARDEN JA NEE NEE

EIGENDOM ACTIVA NEE NEE NEE

(IN ONDERGESCHIKTE ORDE) ALLE RISICO’S ONDERLIGGENDE DIENST NEE NEE NEE

ARBEIDSVERHOUDING JA/NEE NEE NEE

BIJKOMSTIGE DIENSTEN

(NIET RELEVANT)

BETALINGSFACILITEITEN JA JA NEE

VERZEKERING JA JA NEE

PLATFORM VERSTREKT ONDERLIGGENDE DIENST? NEE NEE NEE

HOF VAN JUSTITIE

MARKTCREATIE (GEEN AUTONOOM CRITERIUM) JA NEE NEE

BESLISSENDE INVLOED BEPALEN (MAXIMUM) PRIJS JA NEE NEE

INNING PRIJS JA JA NEE

CONTROLE OP KWALITEIT JA NEE NEE

SELECTIE AANBIEDERS JA NEE NEE

UITSLUITING AANBIEDERS JA NEE NEE

AANVULLENDE DIENSTEN

(NIET RELEVANT)

(OPTIONELE) TOOL PRIJS JA JA NEE

GESTANDAARDISEERD MODEL AANBOD JA JA JA

FOTOGRAFIESERVICE NVT JA NVT

REVIEWSYSTEEM JA JA JA

SCHADEGARANTIE EN/OF VERZEKERING JA JA NEE

PLATFORM VERSTREKT ONDERLIGGENDE DIENST? JA NEE NEE

PLATFORM VERSTREKT DIENST VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ? NEE JA JA



Algemeen

• Neutrale rol: geen kennis van of 

controle over informatie

• Louter technisch, automatisch en 

passief opslaan van informatie

• Afnenemer handelt niet op gezag of 

onder toezicht van dienstverlener

• Activiteit per activiteit beoordelen

Toepassing op platformen

• Geen dienst van de 

informatiemaatschappij = geen 

hosting

☠ Bepaalde doctrine beweert tegendeel

💡 De lege ferenda beter loskoppelen 

van rechtspraak die alles op een hoopje 

gooit

• COM(2016) 356 final: vaag

• L’Oréal v eBay 

(ECLI:EU:C:2011:474)

• Bijstand ter optimalisatie en 

bevordering van aanbiedingen?

Immuniteit – hosting



Immuniteit – hosting

UBER AIRBNB STAR TAXI

HOF VAN JUSTITIE: HOSTING

BIJSTAND TER OPTIMALISATIE OF BEVORDERING AANBOD JA JA NEE

NIET RELEVANT OPSLAG AANBIEDINGEN JA JA JA

BEPALING EIGEN DIENSTVERLENING JA JA JA

VERGOEDING VOOR EIGEN DIENST JA JA JA

VERSTREKKING ALGEMENE INLICHTINGEN JA JA JA

EVENMIN RELEVANT VERGOEDING DOOR COMMISSIE JA JA NEE

ACTIEVE BEMIDDELING? JA JA NEE

BEMIDDELING ALS HOSTING ACTIVITEIT? NEE NEE JA



• Geen immuniteit indien interactive computer service provider zelf information content 

provider

• Geen Supreme Court rechtspraak: chaos in rechtspraak en rechtsleer

• Verschillende criteria:

• Onrechtmatigheid zit ingebakken in bemiddelingsdienst 

• Fair Housing Concil of San Fernando Valley v. Roommates.com (woondiscriminatie)

• Donaher v. Vanini & La Park La Brea v. Airbnb (verboden onderhuur)

• Controle over onderliggende transactie

• Erie (koplamp), Bolger (laptopbatterij), Oberdorf (halsband): actieve rol in distributieketen als integraal deel van 

overkoepelende onderneming

• Uber v. Search (steekincident)

• Optimalisatie onderliggende transactie

• La Park La Brea v. Airbnb: bijkomende diensten niet relevant

Immuniteit – information content provider



• Verschillende criteria (bis):

• Marktcreatie

• Meer aansprakelijkheid voor gecreëerde markt dan voor transacties die ook zonder tussenkomst hadden 
plaatsgevonden

• Verhoogde aansprakelijkheid first movers verhindert innovatie niet wegens voordelen netwerkeffecten

• Airbnb als typevoorbeeld??

• Commissie voor faciliteren transactie in plaats van vergoeding voor publicatie aanbod.

• Airbnb v San Francisco (strafrechtelijk verbod vergoeding voor boekingsdienst inzake niet-geregistreerde 
huureenheid)

• La Park La Brea v. Airbnb: ontvangst vergoeding niet relevant

• Hiam v. Homeaway.com (juwelen van Belize)

• Immuniteit voor vordering o.b.v. consumentenrecht als verkoper van reisdiensten

• Maar:

• 2014: VRBO.com: abonnementsformule (Classic, Bronze, Silver, Gold en Platinum)

• 2016: Expedia: servicekost 6% en 12% van reservatieprijs

Immuniteit – information content provider



Immuniteit

• Actief of neutraal platform?

• Controle over onderliggende transacties

• Optimalisatie van onderliggende transacties

• Marktcreatie

• Ontvangst commissie



• Verordening in plaats van richtlijn

• Copy-paste met beperkte wijzigingen van bepalingen over aansprakelijkheid 

uit de richtlijn elektronische handel: basisprincipes blijven ongewijzigd

• Overwegingen bevestigen relevantie rechtspraak Hof van Justitie over begrip 

“dienst van de informatiemaatschappij”❓

• “Tussenhandelsdiensten” als overkoepelend begrip voor mere conduit, 

caching en hosting 💡

• “Onlineplatform” als expliciet wettelijk concept en subcategorie van hosting

• Art. 5 over hosting: nieuw lid 3!

Immuniteit – Digital Services Act



Immuniteit – Digital Services Act

Lid 1 is niet van toepassing met betrekking tot aansprakelijkheid 
krachtens wetgeving inzake consumentenbescherming van 
onlineplatforms die consumenten in staat stelt op afstand gesloten 
overeenkomsten met handelaren aan te gaan, wanneer dit 
onlineplatform de specifieke informatie toont of anderszins de 
betrokken specifieke transactie mogelijk maakt op een wijze die een 
gemiddelde en redelijk geïnformeerde consument zou doen 
geloven dat de informatie, of het product dat of de dienst die 
het voorwerp van de transactie is, wordt verstrekt hetzij door 
het onlineplatform zelf, hetzij door een afnemer van de dienst die 
op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.
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