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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 over een Europese agenda voor de deeleconomie  

(2016/0000(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 "Naar een akte voor een digitale interne 

markt"1, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt2, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2016 over een Europese agenda 

voor de deeleconomie (COM(2016) 356), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 mei 2016 getiteld "Online platforms en 

de digitale eengemaakte markt – Kansen en uitdagingen voor Europa" (COM(2016) 

0288), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verbetering van 

de interne markt: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" 

(COM(2015)0550), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 over een strategie voor een 

digitale eengemaakte markt voor Europa (COM(2015)0192), 

– gezien de bijeenkomst van de Raad over concurrentievermogen van 29 september 2016 

en het resultaat ervan, 

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne markt ("dienstenrichtlijn")3, 

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 

("richtlijn elektronische handel")4, 

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 

betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 

interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 

97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("richtlijn 

oneerlijke handelspraktijken")5, 

– gezien Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0237. 
3 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36. 
4 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1. 
5 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22. 
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2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en 

gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken 

en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 

communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de 

nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 

consumentenbescherming ("richtlijn consumentenrechten")1, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 mei 2016 over 

richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende oneerlijke 

handelspraktijken (UCPD) (SWD(2016)0163), 

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("algemene verordening gegevensbescherming")2, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 7 december 2016 getiteld 

"Deeleconomie en onlineplatforms: een gezamenlijke visie van steden en regio’s"3, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 december 

2016 over de deeleconomie4, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-

0000/2017), 

A. overwegende dat de deeleconomie op het stuk van gebruikers, transacties en inkomsten 

in de afgelopen jaren een snelle groei heeft doorgemaakt doordat zij opnieuw vorm 

geeft aan de wijze waarop producten en diensten worden geleverd en doordat zij 

gevestigde bedrijven op vele economische gebieden voor uitdagingen heeft gesteld; 

B. overwegende dat deze radicale veranderingen een grote weerslag hebben op het 

juridische landschap, omdat de bestaande grenzen tussen consument en dienstverlener, 

werknemer en zelfstandige, en professionele en niet-professionele dienstverlening 

vervagen waardoor vele cruciale gebieden van het EU-recht op de proef worden gesteld;  

Algemene overwegingen 

1. is ingenomen met de mededeling over een Europese agenda voor de deeleconomie en 

onderstreept dat deze een eerste stap dient te zijn op weg naar een meer omvattende en 

ambitieuze EU-strategie ter zake; 

2. is van oordeel dat, indien de deeleconomie op verantwoorde wijze wordt ontwikkeld, zij 

aanzienlijke kansen voor burgers en consumenten kan creëren, die profiteren van meer 

                                                 
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11. 
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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concurrentie, op maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie eveneens nieuwe ondernemingskansen, banen en 

groei kan genereren en een belangrijke rol kan spelen door het economische systeem 

niet alleen efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch duurzamer te maken; 

4. erkent tegelijkertijd dat de deeleconomie een ingrijpende weerslag heeft op reeds lang 

bestaande bedrijfsmodellen; onderstreept het risico van uiteenlopende wettelijke 

normen voor vergelijkbare economische actoren; is bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de consumentenbescherming, de rechten van werknemers en de 

belastingnaleving; erkent de gevolgen die bedrijven in de deeleconomie voor het 

stedelijk milieu hebben; 

5. wijst op de risico's van meer grijze zones in de regelgeving, de daaruit voortvloeiende 

veronachtzaming van de bestaande regelgeving en de versnippering van de interne 

markt; is zich ervan bewust dat, indien deze veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in rechtsonzekerheid over de toepasselijke regels en 

beperkingen bij de uitoefening van individuele rechten; 

6. is van oordeel dat, wil de deeleconomie in de EU kunnen floreren, de ontwikkeling van 

een dynamisch en duidelijk juridisch kader van het grootste belang is;  

De deeleconomie in de EU 

7. onderstreept dat het nodig is de deeleconomie niet alleen als een bedrijfsmodel te zien, 

maar ook als een nieuwe vorm van integratie tussen de economie en de samenleving die 

het mogelijk maakt economische betrekkingen in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te creëren; 

8. vestigt de aandacht op het feit dat de deeleconomie in Europa een aantal specifieke 

kenmerken vertoont, aangezien zij doorgaans meer op plaatselijk niveau verankerd is 

waarin de Europese bedrijfsstructuur tot uiting komt die voornamelijk uit kmo's bestaat; 

9. constateert dat Europese ondernemers sterk geneigd zijn deelplatforms voor sociale 

doeleinden in het leven te roepen en erkent dat er een groeiende belangstelling voor 

coöperatieve bestuursmodellen bestaat; 

10. onderstreept dat het belangrijk is elke vorm van discriminatie te voorkomen, opdat een 

doeltreffende en gelijke toegang tot coöperatieve diensten wordt geboden, speciaal voor 

achtergestelde mensen en gemeenschappen; 

11. doet een beroep op de Commissie om door gebruikers beheerde, coöperatieve non-

profitpraktijken aan te moedigen die zijn gericht op het ontwikkelen van delen en 

samenwerken, en een op het gemeengoed gerichte benadering van de deeleconomie ten 

einde de schaalbaarheid van een sociale economie en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

Het EU-regelgevingskader: peers, consumenten, deelplatforms  

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl een groot deel van de ontluikende deeleconomie 
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ongereguleerd blijft, zich aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten voordoen vanwege 

nationale, regionale en plaatselijke regelgeving, alsmede jurisprudentie, hetgeen een 

risico voor de versnippering van de interne markt inhoudt;  

13. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de huidige versnippering aan te 

pakken, maar betreurt dat in haar mededeling niet voldoende duidelijkheid bestaat over 

de toepasselijkheid van het bestaande EU-recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

14. stemt ermee in dat de vereisten inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, en dat de 

beoordeling hiervan moet afhangen van de vraag of de diensten worden verleend door 

professionele of particuliere dienstverleners, opdat peers aan minder strenge wettelijke 

vereisten onderworpen worden; 

15. verzoekt de Commissie aan de lidstaten verdere richtsnoeren te geven voor het 

vastleggen van doeltreffende criteria om een onderscheid te maken tussen peers en 

professionals, hetgeen van cruciaal belang is voor de rechtvaardige ontwikkeling van de 

deeleconomie; 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op het risico dat het vaststellen van drempels kan 

leiden tot ongelijkheid tussen kleine en microbedrijven enerzijds en peers anderzijds; 

dringt derhalve erop aan dat de op professionele dienstverleners toepasselijke wetgeving 

wordt herzien om gelijke concurrentievoorwaarden tussen vergelijkbare categorieën 

dienstverleners te creëren en onnodige regeldruk weg te nemen; 

17. is van oordeel dat consumenten een hoge en doeltreffende mate van bescherming 

moeten genieten, ongeacht de vraag of diensten door professionele dienstverleners of 

peers worden verleend; onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt voorkomen; 

18. onderstreept dat in vele gevallen nog regels voor de consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de aanhoudende asymmetrische informatie en 

het gebrek aan keuze; 

19. verzoekt de Commissie de aansprakelijkheidsregeling voor deelplatforms te 

verduidelijken, aangezien aldus verantwoord gedrag en het vertrouwen van de 

consumenten kunnen worden versterkt; 

20. doet een beroep op de Commissie het EU-recht nader onder de loep te nemen om 

onzekerheden te verminderen over de regels die van toepassing zijn op bedrijfsmodellen 

van de deeleconomie en om te evalueren of nieuwe of aangepaste regels wenselijk zijn; 

21. is van mening dat met nieuwe regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van platforms 

moeten worden versterkt; is ervan overtuigd dat deelplatforms in een dergelijk nieuw 

regelgevingskader zelf een actieve rol zouden kunnen vervullen door veel 

asymmetrische informatie en ander marktfalen, die van oudsher via regelgeving zijn 

aangepakt, te corrigeren, vooral middels digitale mechanismen voor het opbouwen van 
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vertrouwen;  

22. is er tegelijkertijd stellig van overtuigd dat naast dit zelfregulerend vermogen 

regelgeving nodig is, vooral voor marktfalen dat de platforms niet kunnen verhelpen en 

voor andere normatieve doeleinden (bijv. het terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie en openheid, enz.) 

23. wijst op het cruciale belang van het verduidelijken van de methoden waarmee op 

algoritmen gebaseerde besluiten worden genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; onderstreept dat het zaak is het potentiële gevaar voor de 

privacy van big data te verifiëren, de weerslag van data op verschillende geledingen van 

de samenleving te evalueren en discriminatie te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde deelplatforms doeltreffende criteria vast te leggen voor 

het uitwerken van verantwoordingsbeginselen voor algoritmen;  

24. is ervan overtuigd dat, naast eventueel noodzakelijke sectorspecifieke regelgeving, een 

gemeenschappelijk horizontaal en geharmoniseerd EU-regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van algemene beginselen en specifieke regels omvat; 

25. verzoekt de Commissie een ambitieus handhavingskader vast te leggen en de lidstaten 

te steunen bij de ontwikkeling van een sterke cultuur van naleving en handhaving; 

Concurrentie en belastingnaleving 

26. moedigt de Commissie aan gelijke voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en opschaling van bedrijven van de deeleconomie, 

met name van startende bedrijven; onderstreept in dit verband de noodzaak van het vrije 

verkeer van gegevens, de overdraagbaarheid en interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms vergemakkelijken en klantenbinding voorkomen en die 

sleutelfactoren vormen voor een open en eerlijke concurrentie en voor een grotere 

inbreng van gebruikers van deelplatforms; 

27. is bezorgd over de problemen die zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische transacties via online-platforms; 

28. onderstreept voorts dat de bevoegde autoriteiten dringend met de deelplatforms moeten 

samenwerken op het gebied van belastingnaleving en -inning, en dringt erop aan dat 

laatstgenoemde een actieve rol vervullen; 

29. moedigt de lidstaten aan een uniform pakket aan informatie overeen te komen die 

bedrijven in het kader van hun fiscale informatieplicht aan de belastingautoriteiten 

moeten mededelen;  

30. stemt ermee in dat functioneel vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten worden 

opgelegd aan bedrijven die vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan overtuigd dat 

belastingen moeten worden betaald daar waar winst wordt geboekt; 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt en de rechten van werknemers 
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31. onderstreept dat de digitale revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt 

en dat opkomende trends in de deeleconomie deel uitmaken van een bredere tendens; 

32. onderstreept het grote belang van het waarborgen van de rechten van werknemers in de 

coöperatieve dienstverlening, het voorkomen van sociale dumping en het waarborgen 

van billijke arbeidsvoorwaarden en een toereikende sociale bescherming; 

33. is bezorgd over het risico dat oproepwerkers geen echte wettelijke bescherming 

genieten en dat deelplatforms hun risico's op de werknemers afwentelen die niet voor 

het bedrijf verantwoordelijk zijn; 

Plaatselijke dimensie van de deeleconomie 

34. constateert dat plaatselijke overheden reeds actief zijn bij het reguleren en bevorderen 

van de deeleconomie en zich richten op coöperatieve praktijken als onderwerp van hun 

beleid en als beginsel voor het organiseren van nieuwe vormen van coöperatief bestuur; 

35. is van oordeel dat de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten over veel 

speelruimte beschikken om contextspecifieke regelingen vast te stellen ten einde 

duidelijk afgebakende doelstellingen van algemeen belang na te streven middels 

evenredige maatregelen die volledig stroken met het EU-recht; verzoekt de Commissie 

derhalve de lidstaten te ondersteunen in hun beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, het mogelijk maken coöperatieve praktijken 

toe te passen; is tevens ervan overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke kansen aan de 

rand- en plattelandsgebieden biedt; 

De bevordering van de deeleconomie 

37. wijst op het belang van passende competenties en vaardigheden om zoveel mogelijk 

mensen in staat te stellen een actieve rol in de deeleconomie te vervullen; is van mening 

dat het potentieel van de deeleconomie slechts ten volle kan worden benut via een 

doeltreffend beleid van sociale inclusie op EU-niveau met als uitgangspunt het 

zelfverzekerd en kritisch gebruik van ICT als een sleutelcompetentie in de strategieën 

voor levenslang leren; 

38. vestigt de aandacht op de problemen waarmee de Europese deelplatforms te kampen 

hebben bij het verkrijgen van toegang tot risicokapitaal en bij hun 

opschalingsstrategieën, hetgeen nog eens wordt toegespitst door de geringe grootte en 

versnippering van de binnenlandse markten, alsmede door een acuut tekort aan 

grensoverschrijdende investeringen; 

39. onderstreept dat stelsels voor coöperatieve financiering - zoals crowdfunding - slechts 

succesvol zijn wanneer zij worden gebundeld met traditionele financieringskanalen tot 

een doeltreffend financieringsecosysteem;  

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING 

1. Deeleconomie: een algemeen overzicht 

Het concept van de deeleconomie omvat een breed scala aan activiteiten die voortvloeien uit 

een keur aan bedrijfsmodellen van de deeleconomie, met inbegrip van non-profitbedrijven. De 

bedrijfsmodellen variëren van deelplatforms die de uitwisseling van goederen en diensten in de 

gehele wereld mogelijk maken tot kleine coöperatieve kmo's die diensten aan de plaatselijke 

gemeenschappen aanbieden. 

In de afgelopen jaren heeft de deeleconomie een snelle groei doorgemaakt op het stuk van 

gebruikers, transacties en inkomsten doordat zij opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten op vele gebieden worden geleverd Begin 2014 ging het voornamelijk om 

zes soorten activiteiten (goederen/detailhandel, diensten, ruimte/accommodatie, 

voedingsmiddelen, vervoer en geld). In 2016 is het aantal gebieden bijna verdrievoudigd met 

een uitbreiding naar nieuwe sectoren (te weten gezondheidszorg, leren, logistiek, gemeenten, 

ruimte, nutsvoorzieningen zoals energie, enz.) en met het creëren van nieuwe soorten 

activiteiten (te weten de makersbeweging in de goederensector). 

Om dit snel groeiende verschijnsel te beschrijven worden een aantal termen gebezigd die vaak 

door elkaar heen worden gebruikt: samenwerkingseconomie, peer economie, on-demand-

economie, peerplatform-economie, gig-economie, collaboratieve consumptie, crowd-based 

kapitalisme, enz. Uit deze definities blijkt het dynamische karakter van het verschijnsel alsmede 

de omvang en intensiteit van het lopende politieke en academische debat hierover. 

Momenteel bestaan er reeds een aantal definities van deeleconomie. In de Oxford Dictionary 

wordt deeleconomie als volgt gedefinieerd: "Een economisch systeem waarin particulieren, 

doorgaans via het internet, kosteloos of tegen een vergoeding goederen of diensten delen".1 In 

haar mededeling verwijst de Commissie hiernaar als "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", en 

specificeert zij dat bij transacties in de deeleconomie vaak geen sprake is van overdracht van 

eigendom en dat deze transacties met of zonder winstoogmerk kunnen worden uitgevoerd.  

Binnen de deeleconomie en haar bedrijfsmodellen worden doorgaans drie hoofdcategorieën 

actoren genoemd: 

i) dienstverleners die kosteloos of tegen een vergoeding activa, vaardigheden en tijd delen - dit 

kunnen particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden (peers) of professionele 

dienstverleners;  

ii) gebruikers van deze diensten, en 

iii) deelplatforms die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen in real-time en 

transacties faciliteren. 

2. Reactie van de Commissie 

                                                 
1 Zie: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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In juni 2016 publiceerde de Commissie een mededeling getiteld "Een Europese agenda voor 

de deeleconomie" met als doel in te gaan op de punten van zorg in verband met de onzekerheid 

omtrent de rechten en plichten van de verschillende actoren die aan de deeleconomie 

deelnemen, en om antwoorden te bieden vanuit een EU-perspectief. De mededeling van de 

Commissie wil niet-bindende richtsnoeren aanreiken over de wijze waarop het bestaande EU-

recht moet worden toegepast op de bedrijfsmodellen van de deeleconomie. De mededeling gaat 

in op kwesties waarmee zowel marktdeelnemers als overheidsinstanties te maken krijgen op 

vijf hoofdgebieden: 1.) vereisten inzake markttoegang; 2) aansprakelijkheidsstelsels; 3) 

bescherming van gebruikers; 4) zelfstandigen en werknemers in de deeleconomie; 5) 

belastingheffing. 

3. Voornaamste kwesties in verband met de deeleconomie 

3.1. Kansen en voordelen 

De deeleconomie kan aan consumenten, ondernemers en burgers grote kansen bieden en nieuwe 

banen, groei en bronnen van inkomsten creëren.  

Deelplatforms hebben in de vijf voornaamste sectoren van de deeleconomie in de EU in 2015 

naar schatting 3,6 miljard EU aan inkomsten gegenereerd.1 De deeleconomie beschikt over een 

groot potentieel met een jaarlijkse groei van meer dan 25%2. De economische winst die door 

een beter gebruik van capaciteiten dankzij de deeleconomie mogelijk is, zou volgens 

schattingen theoretisch 572 miljard EUR kunnen bedragen.3 Deze cijfers dienen echter met de 

nodige voorzichtigheid te worden benaderd, aangezien de deeleconomie weliswaar steeds 

belangrijker wordt, maar de waarde van de deeleconomie moeilijk in te schatten blijft. Een en 

ander is ook te wijten aan het ontbreken van een overeengekomen methode voor het berekenen 

van de veelvoudige weerslag van de deeleconomie op de economie, de samenleving en het 

milieu, alsmede aan het gebrek aan verzamelde gegevens. 

Uit diverse enquêtes is gebleken dat onder consumenten aanzienlijke steun en belangstelling 

voor de deeleconomie bestaat.4 Om een aantal overwegingen en redenen worden peers ertoe 

bewogen aan deze nieuwe bedrijfsmodellen deel te nemen, zoals financiële voordelen, betere 

kwaliteit en ervaringen, alsmede positieve sociale of maatschappelijke uitwerkingen. Volgens 

de Eurobarometer vindt 42% van de consumenten de diensten van de deeleconomie 

gemakkelijker en 33% waardeert het feit dat deze diensten goedkoper en zelfs kosteloos zijn.5  

3.2 Voornaamste risico's en uitdagingen 

Tegelijkertijd is het ook belangrijk erop te wijzen dat de bedrijfsmodellen van de deeleconomie 

aanzienlijke gevolgen hebben voor vele traditionele bedrijven en hun reeds lang bestaande 

productie- en consumptiemodellen. De snelle en ongereguleerde groei van dit verschijnsel heeft 

in de afgelopen jaren tot een aantal uitdagingen en potentiële risico's geleid waarmee rekening 

                                                 
1 The Sharing Economy, Case Study, 12 september 2013 van PWC.  
2 Ibidem (PWC(2013). 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy, 2016. 
4 Volgens een enquête van het BEUC van juli 2015 heeft 70% van de consumenten ten minste één keer hiervan 

gebruikgemaakt en tussen de 60 en 70% van de respondenten was zeer tevreden over de ervaringen, terwijl 32% 

als prosument had deelgenomen.  
5 Flash Eurobarometer 438, juni 2016, EC. 
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moet worden gehouden en waarover moet worden nagedacht.  

In de eerste plaats zijn er vele vragen gerezen over de rechten van consumenten en het stelsel 

voor de consumentenbescherming omtrent gevoelige kwesties in verband met de bescherming 

van persoonsgegevens, de transparantie, de betrouwbaarheid van aan de consumenten 

verstrekte informatie, de aansprakelijkheidsstelsels van deelplatforms, rechtvaardige 

algoritmen en mogelijke vormen van discriminatie. Er bestaat een potentieel risico dat de 

minimumnormen worden verlaagd, met name bij peer to peer (P2P)-transacties, in vergelijking 

met de bestaande normen die van toepassing zijn op vergelijkbare diensten die door 

professionele dienstverleners worden verleend. Bovendien heeft de snelle verspreiding van 

deelplatforms in een aantal sectoren tot een risico van oneerlijke concurrentie geleid door het 

ontstaan van nieuwe monopolies en een mechanisme van klantenbinding. Dit heeft tevens tot 

ernstige problemen in verband met de belastingnaleving en -handhaving geleid, ondanks de 

grotere traceerbaarheid van economische transacties. 

Ten slotte hebben de bedrijfsmodellen van de deeleconomie die in het kader van de zich 

voltrekkende digitale revolutie zijn ontstaan, ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en de 

arbeidsverhoudingen tussen deelplatforms en werknemers met het concrete risico dat billijke 

arbeidsvoorwaarden, minimale wettelijke normen en een toereikende sociale bescherming 

worden ondergraven. 

3.3. Het regelgevingskader 

Met betrekking tot het regelgevingskader rijzen twee belangrijke vragen: 1.) welke bepalingen 

van het acquis communautaire kunnen worden toegepast op de deeleconomie; 2.) of de 

bestaande EU-regels geschikt zijn om de nodige duidelijkheid, eigen inbreng en bescherming 

voor de verschillende actoren in de deeleconomie te verschaffen. 

Bedrijfsmodellen van de deeleconomie zijn complexer en gevarieerder, en vertonen een 

uiteenlopende mate van decentralisatie, ontprofessionalisering en participatie van nieuwe 

economische actoren, peers/prosumenten. Bovendien zijn de duidelijke scheidslijnen tussen de 

professionele dienstverlener/handelaar en de consument vervaagd, aangezien er sprake is van 

meerzijdige verhoudingen waarbij de consument als dienstverlener betrokken is hetzij in een 

transactie tussen consumenten onderling (P2P) hetzij in een transactie tussen de consument en 

een bedrijf.  

Er ontstaan problemen, aangezien het bestaande EU-rechtskader was opgezet om de traditionele 

bedrijven te reguleren en de rechten van consumenten als kwetsbare partij in een zakelijke 

transactie te beschermen. Er rijzen vragen over de rechten en plichten van de diverse actoren 

binnen de deeleconomie die een sfeer van onzekerheid doen ontstaan. Deze onzekerheid houdt 

verband met een aantal aspecten met betrekking tot het toepasselijke EU-rechtskader, de 

wettelijke verplichtingen van de diverse actoren in de deeleconomie, consumentenrechten, 

aansprakelijkheidsstelsels, de positie van werknemers en het belastingstelsel - om de 

voornaamste eruit te lichten. 

3.4. Risico van de versnippering van de interne markt 

De deeleconomie heeft tot diverse reacties op regelgevingsgebied geleid, niet alleen van de 

zijde van de lidstaten, maar ook van regionale en plaatselijke overheden en hun rechtsgebieden, 



 

PE595.756v01-00 12/14 PR\1113122NL.docx 

NL 

alsmede van het Europese Hof van Justitie.1 De reacties lopen zeer uiteen en vormen een 

afspiegeling van de verschillende benaderingen die de lidstaten kiezen om de uitdagingen van 

het bedrijfsmodel van de deeleconomie aan te pakken, zelfs in een en hetzelfde land. 

Sommige lidstaten ontwikkelen specifieke maatregelen en leggen criteria vast waarmee peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten worden onderworpen. In sommige gevallen maken zij 

een onderscheid tussen de professionele en niet-professionele dienstverlening door voor peers 

drempels voor inkomsten uit de deeleconomie vast te leggen en lagere belastingtarieven toe te 

passen.2 In een aantal andere landen overwegen de nationale autoriteiten om een striktere 

informatieplicht voor deelplatforms in te voeren.3 

Er zij op gewezen dat steden als eerste op de deeleconomie hebben gereageerd, aangezien de 

omstandigheden in de steden, zoals de bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, gunstig waren 

voor een snellere verspreiding van coöperatieve praktijken, met name in sectoren zoals 

accommodatie en vervoer.4 Een aantal positieve gevallen van samenwerking tussen bevoegde 

plaatselijke autoriteiten en deelplatforms hebben tot goede praktijken geleid, zoals het 

aanbieden van beroepsopleiding voor prosumenten, verzekeringsstelsels of het zorgen voor 

meer bewustwording onder gebruikers over mogelijke fiscale en wettelijke verplichtingen.5 

Uit deze en andere voorbeelden van door sommige lidstaten, regionale autoriteiten en steden 

genomen maatregelen, soms in actieve samenwerking met de deelplatforms zelf, komen een 

aantal optimale praktijken naar voren die in de gehele EU kunnen worden toegepast. Niettemin 

resulteren dergelijke unilaterale, versnipperde acties in talrijke beperkingen en creëren zij 

belemmeringen voor coöperatieve bedrijven in de EU die willen opschalen en uitbreiden, 

alsmede voor consumenten waardoor uiteindelijk een aantal voordelen van de deeleconomie 

worden ondermijnd en de interne markt dreigt te versnipperen. 

3. Voornaamste prioriteiten van uw rapporteur 

Uw rapporteur erkent dat de deeleconomie belangrijke kansen en voordelen voor de 

samenleving en de economie biedt. Tegelijkertijd houdt hij een open oog voor de hierboven 

onderstreepte potentiële uitdagingen en is hij vooral bezorgd over het mogelijke risico van een 

versnippering van de interne markt wanneer een groot deel van de deeleconomie ongereguleerd 

blijft. 

Derhalve moet zijns inziens eerst en vooral een horizontaal Europees kader worden ingevoerd, 

dat bestaat uit een combinatie van algemene beginselen en specifieke regels, om het pad te 

effenen voor homogene, dynamische en gelijke concurrentievoorwaarden in de EU, opdat 

mogelijke negatieve gevolgen voor werknemers, het risico van oneerlijke concurrentie tussen 

                                                 
1 EHvJ zaak C-434/15, EHvJ zaak C-526/15.  
2 België past op peers die af en toe diensten verlenen, een speciaal belastingtarief toe van slechts 10% voor diverse 

inkomsten tot 5 000 EUR, Italië overweegt een drempel van 10 000 EUR voor niet-professionele inkomsten in de 

deeleconomie in te voeren en het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs een belastingaftrek van 2000 £ aangekondigd 

voor inkomsten uit eigendom en handel.  
3 Frankrijk: wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een digitale republiek. 
4 Bijvoorbeeld in Duitsland en België: terwijl Berlijn en Brussel strikte registratievereisten voor 

accommodatieplatforms hanteren, hebben Hamburg en de Vlaamse regio voor een afwijkende benadering 

gekozen die wordt gekenmerkt door minder strenge registratievereisten.  
5 Bij de plaatselijke autoriteiten in Estland loopt momenteel een proefproject in samenwerking met een platform 

voor autodeling waarbij een gemakkelijkere applicatie voor de belastingaangifte wordt aangeboden voor diverse 

op elektronische oplossingen gebaseerde bedrijfsmodellen.  
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de traditionele sectoren en deelplatforms, alsmede belastingontduiking worden voorkomen. 

Het is even belangrijk de kenmerken en verantwoordelijkheden voor de voornaamste actoren 

van de deeleconomie af te bakenen, met name voor wat betreft: 

- een duidelijk onderscheid tussen peers en professionals; 

- de aard, plichten en verantwoordelijkheid van deelplatforms; 

- een hoge mate van consumentenbescherming, ook bij de P2P-dimensie/-transacties. 

Uw rapporteur moedigt ten slotte de verdere bevordering van een EU-model voor de 

deeleconomie aan middels financiële instrumenten en investeringen in opleidingen. Hij is van 

mening dat een rechtvaardige en goed gereguleerde ontwikkeling van de deeleconomie 

aanzienlijke kansen voor alle geledingen van de samenleving biedt en gunstig is voor een meer 

inclusieve en duurzame economische ontwikkeling van de EU. 
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De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 

de rapporteur opgesteld. Deze lijst is niet volledig. De rapporteur en/of zijn medewerkers 

hebben bij de opstelling van het ontwerpverslag informatie ontvangen van de volgende 

entiteiten: 

 
Entiteit 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC - de Europese consumentenorganisatie  

Blablacar 

Bruegel Institute  

CCRE - Raad van Europese gemeenten en regio's  

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Comité van de Regio's 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

De Deense confederatie van vakverenigingen  

EFCI - European Federation of Cleaning Industries 

Enterprise Holdings 

Rent-A-Car  

De Estse permanente vertegenwoorder bij de EU 

EVV - Europees Verbond van Vakverenigingen 

Eurocities. 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

De Italiaanse permanente vertegenwoorder bij de EU 

Ouishare  

De Slowaakse permanente vertegenwoorder bij de EU 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


