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Inleiding en Synthese 

De opmars van de deeleconomie gaat razendsnel.  Zo groeide Airbnb in enkele jaren uit tot het 

grootste hotel ter wereld en omschrijft men Deliveroo na nog geen jaar als ‘het grootste restaurant 

van Gent’ (De Standaard, 03/06/2017). De snelheid en populariteit van de deeleconomie zet de 

traditionele markt en regelgeving voor heel wat uitdagingen. In dit rapport bekijken we de 

deeleconomie en de impact ervan in de horeca. 

Hoofdstuk 1 beschrijft verschillende aspecten van de deeleconomie: hoe wordt het gedefinieerd, 

hoe functioneert het, wie zijn de gebruikers, welke motieven hebben ze en waarom is het zo 

populair. Het begrip ‘deeleconomie’ wordt te pas en onpas gebruikt. Dit rapport benadert de 

deeleconomie als het fenomeen van opkomende virtuele platformen die consumenten en 

(particuliere) producenten bij elkaar brengen en leiden tot nieuwe modellen van bedrijfsvoering. 

Het succes van zulke digitale platformen is te vinden in het verlagen van de transactiekosten, het 

‘op’schalen van voormalige niche-producten en het verhogen van de flexibiliteit. Deze platformen 

worden gekenmerkt door positieve feedback waardoor meestal één platform de markt domineert. 

Het potentieel van de deeleconomie verschilt evenwel naargelang deelsector. Zo is de vraag naar 

accommodatiedelen hoger dan naar maaltijddelen. Economische voordelen zijn  veruit de 

belangrijkste drijfveren voor accommodatiedelen, terwijl sociale voordelen de bovenhand halen bij 

maaltijddelen. De gebruikers van deelplatformen worden vaak geassocieerd met de generatie van 

de Millennials. Oorspronkelijk was dit zo, maar ondertussen lijkt de typische gebruiker ervan meer 

en meer op de doorsnee hotelgast. Ook staan we stil bij de factoren die tot de opkomst van deze 

deelplatformen hebben geleid. Nieuwe digitale consumententechnologie in combinatie met sociale 

media spelen hierbij een sleutelrol.  

Het tweede hoofdstuk bekijkt de verschillende vormen die de deeleconomie in de horeca kan 

aannemen. We bespreken opeenvolgend de verschillende markten en spelers van 

accommodatiedelen en maaltijddelen (hobbykoks en huiskamerrestaurants). Airbnb is nagenoeg de 

enige speler bij het accommodatiedelen. Markten van maaltijddelen vertonen weinig dynamiek en 

zijn zeer lokaal. De markt van thuislevering van maaltijden kent daarentegen een groeiende 

populariteit. In tegenstelling tot de andere vormen van deeleconomie zijn dit driezijdige netwerken 

waar naast de aanbieder en de gebruiker er ook een derde speler is, namelijk de koerier. Deliveroo 

lijkt hier de winnaar te worden. Ook hebben we aandacht voor platformen die zorgen voor nieuwe 

vormen van financiering (crowdfunding) en arbeidswerving. 

Het derde hoofdstuk gaat na welke de impact is van de deeleconomie op de horeca vanuit 

verschillende invalshoeken. We bespreken vooreerst de impact die Airbnb heeft op traditionele 

spelers. Hieruit blijkt een belangrijke neerwaartse prijsdruk op hotelkamers. Budgethotels en hotels 

zonder zakenreizigers zijn hierbij het sterkst getroffen. Anderzijds blijkt geen negatieve impact via 
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het bezettingskanaal. Het aantal overnachtingen en de bezettingsgraad van hotels bereikte in de 

eerste maanden van 2017 een recordniveau in België, ondanks toenemende concurrentie van 

Airbnb. Daarnaast heeft Airbnb een prijsverhogend effect op woningen en hotelvastgoed. Er zijn 

echter geen signalen dat hotelinvesteringen teruggeschroefd worden. Een andere invalshoek bekijkt 

de gevolgen van de deeleconomie voor de arbeidsmarkt. Vooralsnog is deze impact klein, maar ze 

versterkt de bestaande trend naar meer flexibele arbeid. Studies naar de arbeidsvoorwaarden van 

deelwerkers vinden dat ze per uur vaak meer verdienen dan in de traditionele economie. Ook 

blijkt er een hoog verloop te zijn op de deelplatformen. Problematisch is de machtspositie van het 

platform ten opzichte van de deelwerkers. Een andere invalshoek bekijkt de gevolgen voor 

regelgeving. Hoe de regelgeving omgaat met de deeleconomie beïnvloedt in belangrijke mate hun 

concurrentiepositie. Deelplatformen doen het onderscheid tussen particulieren en professionelen 

vervagen. In Vlaanderen/België wordt hierop gereageerd door dezelfde basiseisen te stellen aan 

iedereen en een fiscaal gunstregime te hanteren voor inkomsten uit de deeleconomie tot 5.100€. 

Een advies van het Europees Hof van Justitie in de zaak Uber heeft potentieel verregaande gevolgen. 

In dit advies wordt Uber gezien als een transportbedrijf en niet als een digitaal tussenpersoon. Dit 

staat echter haaks op de richtlijnen die de Europese Commissie uitvaardigt. Tenslotte zijn er nog 

enkele maatschappelijke gevolgen van de deeleconomie. We bespreken kort de fenomenen van 

overtoerisme en ongelijkheid. De deeleconomie is hierbij evenwel maar één van de vele, 

beïnvloedende factoren. 
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Hoofdstuk 1: Wat is de deeleconomie? 

Definities 

De deeleconomie is een containerbegrip dat moeilijk te definiëren is. Het omvat heel wat 

verschillende activiteiten, producten, markten en bedrijfsmodellen. Ook de mate waarin men 

effectief ‘deelt’, loopt sterk uiteen. Sommige activiteiten, zoals couchsurfen, zijn gratis en gaan puur 

om delen. Andere activiteiten, zoals verhuren via Airbnb, zijn betalend en dus commercieel. Naast 

de deeleconomie spreekt men ook van de ‘samenwerkings-‘, ‘netwerk-‘, ‘platform-‘, ‘peer-to-peer-

‘ economie… (o.a., Demary, 2014; European Parliamentary research Service, 2015; Guttentag, 

2016; Habibi et al., 2016; ING, 2015; Nesta, 2014; Schor & Fitzmaurice, 2014; Sundararajan, 2016).  

Ondanks de heterogeniteit van het begrip ‘deeleconomie’, doen een aantal toonaangevende auteurs 

toch een poging tot definiëring: 

• Frenken en Schor (2017, p. 5) hebben het over “consumenten die elkaar tijdelijk toegang 

geven tot te weinig gebruikte fysieke bezittingen (onbenutte capaciteit), mogelijks in ruil voor 

geld”. 

• De OECD (2016) spreekt over “Nieuwe markten die toelaten dat diensten verstrekt worden 

op peer-to-peer basis of op basis van gedeeld gebruik.”. 

• Volgens Guttentag (2016, p. 19) verwijst de deeleconomie naar twee gelijkaardige maar 

toch aparte praktijken: (1) “consumenten die toegang verkrijgen tot goederen of diensten 

zonder dat ze deze bezitten”, en (2) “gewone personen die hun onderbenutte bezittingen 

verhuren of er toegang tot verlenen”. 

Deze definities stellen drie kenmerken centraal: (1) de aanbieder en gebruiker zijn particulieren, 

(2) het gaat om tijdelijk gebruik, geen bezitsoverdracht, en (3) van bestaande, onderbenutte 

goederen/diensten.  

Zijn deze kenmerken uniek aan de deeleconomie? Of vinden we ze ook terug in de traditionele 

horeca? Het kenmerk van ‘particuliere aanbieder en gebruiker’ benadrukt dat de gedeelde 

goederen of diensten niet aangeboden worden door professionelen. De lijn tussen particulier en 

professioneel is echter niet steeds duidelijk. Zo zijn er in de traditionele Vlaamse horeca reeds veel 

zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen in bijberoep (21%; Guidea, 2017). Deze zelfstandigen 

hebben een gemiddeld inkomen van zo’n 3.200 euro en werken gemiddeld zo’n 16 uur per week 

(EAK, 2015; RSVZ, 2016)1. Bovendien maken ook professionelen gebruik van de deeleconomie 

                                                      
1 Het gemiddeld inkomen is gelijk aan de bruto-beroepsinkomsten verminderd met beroepsuitgaven en -

lasten. Het EAK cijfer heeft betrekking op deeltijds werkende horecazelfstandigen.  
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platformen. Zo is in Brussel één derde van het Airbnb aanbod in handen van commerciële 

verhuurders (i.e., die twee of meer panden verhuren; De Tijd, 04/08/2017). 

Het kenmerk tijdelijk gebruik staat ook in de traditionele sector van de horeca centraal. Slapen 

in een hotel, eten op restaurant, iets drinken in een bar… Dit gaat allemaal om mensen kortstondig 

toegang geven tot een slaapplaats, de kunsten van de chef, of een glas op een mooie locatie. Het 

verlenen van tijdelijke toegang tot deze ‘activa’ is bijgevolg geen uniek kenmerk van de 

deeleconomie. 

Het kenmerk van onderbenutte goederen is niet steeds aanwezig. Op platformen van 

maaltijddelen blijken hobbykoks vooral te koken op bestelling. Ze bieden dus geen overschotten 

aan. Verhuurders van accommodaties op Airbnb bieden niet enkel onbenutte kamers aan, maar 

ook kamers die bestemd zijn voor de woon- of huurmarkt. 

Focus van deze studie 

De heersende definities maken dus onvoldoende onderscheid tussen de deeleconomie en 

traditionele horeca-activiteiten. Daarom laten we deze definities los en plaatsen we onze focus op 

het fenomeen van “opkomende virtuele platformen die (particuliere) consumenten en producenten bij 

elkaar brengen” (ING, 2017). Deze platformen leiden tot nieuwe modellen van bedrijfsvoering: 

nieuwe manieren van uitwisseling van horeca-diensten, van financiering (bv. crowdfunding) of van 

aanwerving van arbeidskrachten (bv. Ploy) en eventueel andere aspecten van de bedrijfsvoering. 

Hoe werken deelplatformen? 

Deelplatformen zijn gedecentraliseerde netwerken die de transactiekosten verlagen, gekenmerkt 

worden door sterke positieve feedback, zekere omschakelkosten bevatten en ruime 

schaalvoordelen genieten. We bespreken elk van de kenmerken.   

1. Gedecentraliseerde netwerken 

De platformen zijn virtuele netwerken die gedecentraliseerd werken. Ze produceren met 

andere woorden zelf geen goederen of diensten, maar brengen de aanbieders en gebruikers 

ervan met elkaar in contact. De eigenlijke uitwisseling van de goederen of diensten gebeurt 

tussen private personen (ook wel het peer-to-peer model genoemd) (Demary, 2015; 

Dervojeda et al., 2013 in European Parliamentary Research Service, 2015). 

Dit verschilt met gecentraliseerde netwerken waarbij het bedrijf niet enkel het platform 

voorziet maar ook de goederen of diensten. Een typevoorbeeld is Cambio waarbij gebruikers 

ogenschijnlijk auto’s delen maar in feite een auto huren van een bedrijf (ING, 2017). 
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2. Lagere transactiekosten 

Digitale deelplatformen verlagen gevoelig de transactiekosten. Dit zijn de kosten en 

inspanningen die de consument of producent maakt om de transactie te laten plaatsvinden 

(Shapiro & Varian 2000). Het gaat bijvoorbeeld over het zoeken naar een koper of aanbieder, 

het nagaan van de kwaliteit van het product, het onderhandelen van de prijs, organiseren van 

betaling, opstellen van een contract, enzovoort. Digitale platformen nemen deze kosten op 

zich: gebruikers en aanbieders kunnen elkaar en alle informatie eenvoudig vinden, 

betalingsfaciliteiten en standaardcontracten zijn voorzien. 

Lagere transactiekosten leiden tot een lagere drempel naar ondernemerschap. Inspanningen 

zoals marktverkenning en marketing die moeilijk zijn voor kleine ondernemers, vallen weg. De 

intrede van vele kleine ondernemers maakt het aanbod groter, diverser, flexibeler en beter 

afgestemd op de individuele voorkeuren van consumenten (Aslam & Shah, 2017; Dittmann & 

Kuchinke, 2016, Sundararajan, 2016). 

3. Positieve feedback 

Een fundamenteel economisch kenmerk van netwerken is dat de waarde ervan afhankelijk is 

van het aantal anderen dat er al mee verbonden is (Shapiro & Varian, 2000). Het is voor een 

aanbieder interessanter om verbonden te zijn met een netwerk waar er veel gebruikers zijn. 

Andersom is het voor gebruikers interessant om zich te verbinden met een netwerk waar er 

veel aanbieders zijn. Dit fenomeen wordt aangeduid met de term ‘positieve feedback’ of ook 

‘netwerkeffecten’ of ‘netwerkexternaliteiten’. 

Figuur 1: Positieve feedback 

 

Het gevolg van positieve feedback is dat een populair netwerk steeds groter wordt en de 

markt gaat domineren. Een markt waarin de winnaar alles krijgt (‘winner-takes-it-all 

market) (Shapiro & Varian, 2000).  Een voorbeeld hiervan is Airbnb. Het is gegroeid van 80 

boekingen in augustus 2008 tot 80 miljoen in 2016 wereldwijd. In België is het aantal boekingen 

in nauwelijks drie jaar tijd vernegenvoudigd tot 600.000 in 2016. Airbnb is zelf van oordeel dat 

het netwerkeffect nog niet ten volle is uitgewerkt. Volgens het bedrijf zijn er nog veel 
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consumenten die geen opinie hebben over Airbnb (AirbnbCitizen, 03/01/2017). Tegelijkertijd 

hebben concurrerende platforms het moeilijk zich staande te houden. Zo zagen twee Duitse 

concurrenten van Airbnb, 9flats en Wimdu, zich eind 2016 genoodzaakt te fuseren (De Tijd, 

10/10/2016).  

4. Omschakelkosten  

Omschakelkosten omvatten de inspanningen die men doet om het platform te leren gebruiken, 

het beschrijven van de aangeboden goederen of diensten, en de waarde van het opgebouwde 

vertrouwen binnen het platform. Hoe langer men actief is op een platform, hoe meer 

beoordelingen men heeft en hoe betrouwbaarder men wordt. Het opnieuw opbouwen van 

zo’n betrouwbaarheid is een belangrijke omschakelingskost. De omschakelingskosten van 

deelplatformen zijn echter niet zo hoog als die van sociale netwerken (Demary, 2015).   

5. Schaalvoordelen 

De platformen kunnen heel snel hun bereik vergroten. Terwijl er eenmalige (hoewel lage) 

kosten zijn om het platform te ontwikkelen en marketing te voeren tijdens de opstart, zijn er 

geen extra kosten verbonden aan het toevoegen van een extra gebruiker of aanbieder. Het is 

bijgevolg heel goedkoop om tegelijkertijd een heel groot aantal consumenten en aanbieders te 

dienen. Hierdoor kunnen bedrijven uit de deeleconomie heel gemakkelijk de competitie 

aangaan met spelers uit de traditionele economie (Demary, 2015). Doordat de 

schaalvoordelen van een netwerk zich aan de vraagzijde bevinden, is er ook geen limiet op het 

aantal gebruikers. Een netwerk kan in principe de gehele markt bedienen, wat voor traditionele 

spelers bijna onmogelijk is (Shapiro & Varian 2000). 

Is deeleconomie iets nieuws?  

De goederen en diensten die de deelplatformen aanbieden, vervullen dezelfde 

consumentenbehoeften als traditionele spelers. Zowel Airbnb als hotels bieden een kortstondig 

verblijf aan reizigers. Huiskamerrestaurants serveren voeding net zoals traditionele restaurants 

(Dittmann & Kuchinke, 2016). De deeleconomie verschilt hierbij niet van traditionele markten. 

Ook de producten die de deeleconomie aanbiedt zijn niet nieuw, maar krijgen door de digitalisering 

een opwaardering. Het digitale platform verhoogt het product met allerlei waardevolle 

informatiediensten. Aanbieder en gebruiker kunnen elkaars profiel en beoordelingen doornemen, 

de kwaliteit van de goederen en diensten virtueel nagaan,...  Dit leidt tot een verschillende 

consumentenervaring. 

Ook kunnen de producten en diensten aangeboden worden op veel grotere schaal. Door de lagere 

transactiekosten en het grotere bereik van de aanbieders, evolueert het voormalige nicheproduct 

naar een volwaardig marktsegment (Guttentag, 2013). De digitale platformen van accommodatie- 
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en maaltijddelen hebben in feite volwaardige markten gecreëerd voor transacties (zoals het 

verhuren van een appartement aan vreemden, koken voor de buren) die voordien zelden 

plaatsvonden (Farronata & Fradkin, 2016).  

Volgens Guttentag (2013, 2016) is de deeleconomie een voorbeeld van disruptieve innovatie. De 

traditionele markt wordt hierbij getransformeerd en bestaande spelers ontwricht. Een disruptief 

product scoort minder goed op bepaalde kernzaken van traditionele producten (zoals 

dienstverlening en voorzieningen van hotels), maar het biedt nieuwe voordelen aan, zoals een lagere 

prijs of een hoger gebruiksgemak. Naarmate het disruptief product verbetert, trekt het meer 

klanten aan en wordt het uiteindelijk ‘mainstream’. Traditionele spelers zijn initieel niet 

geïnteresseerd in het disruptief product omwille van de lage winstmarges. Op het moment dat het 

disruptieve product omvangrijk wordt, krijgen de traditionele spelers het moeilijk om te 

concurreren doordat ze te weinig aandacht hebben gespendeerd aan de alternatieve voordelen.  

Leent het zich voor alles? 

In theorie kan men allerlei soorten goederen delen gaande van auto’s en appartementen tot 

maaltijden en zelfs diensten zoals babysitten of schoonmaken (Demary, 2015). Het potentieel voor 

de deeleconomie verschilt echter naargelang de sector en naargelang men gebruiker of aanbieder 

is. Uit een survey-onderzoek bij 1.330 deelnemers uit Amsterdam (Böcker & Meelen, 2017) blijkt 

dat de bereidheid om als gebruiker een kamer te delen hoog is, terwijl dit voor een maaltijd fors 

lager ligt. 58% van de respondenten kan zich inbeelden een huis te huren van lokale bewoners. De 

bereidheid om een maaltijd te delen met iemand daalt echter tot 26%, de laagste score van de 

onderzochte sectoren (figuur 2).  

Indien de respondenten gevraagd wordt of ze een eigen huis of maaltijd zouden delen met anderen, 

dalen de percentages fors. Slechts 13% van de respondenten kan zich inbeelden hun woning te 

delen, de laagste score van de onderzochte sectoren. De bereidheid om een maaltijd te delen is 

met 17% nauwelijks hoger. Dit staat in contrast met de bereidheid om gereedschap of een autorit 

te delen waar ruim 60% van de respondenten aangeeft dit te willen doen (figuur 2).  
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Figuur 2: Bereidheid om te delen 

 

Bron: Böcker & Meelen, 2017  

Uit deze studie van Böcker & Meelen (2017) blijkt dat maaltijddelen minder potentieel heeft dan 

accommodatiedelen. De bereidheid om als gewone particulier een woning te delen met anderen is 

daarentegen laag, waardoor het eerder weggelegd is voor commercieel gemotiveerde personen.  

Waarom gebruikt men de deeleconomie? 

In de literatuur onderscheidt men drie soorten motieven, namelijk economische, sociale en 

ecologische: 

• Economische voordelen van delen zijn de lagere kosten voor de gebruiker en een nieuwe 

bron van inkomsten voor de aanbieder (Frenken & Schor, 2017; ING, 2015; Kathan et al., 

2016).  

• Sociale voordelen zijn het ontmoeten van nieuwe mensen en het interageren met de lokale 

gemeenschap. Ook ontstaat er ‘social mixing’: mensen van verschillende leeftijden en 

achtergronden ontmoeten elkaar (Frenken & Schor, 2017; ING, 2015).  

• Mensen gaan ervan uit dat het delen een positieve impact zou hebben op het milieu 

(Frenken & Schor, 2017; ING, 2015). In werkelijkheid zijn de milieuvoordelen niet evident. 

Doordat goederen intensiever worden gebruikt, worden ze sneller afgeschreven en 

moeten ze bijgevolg ook sneller vernieuwd worden.  

Uit verschillende studies blijkt dat economische voordelen veruit het belangrijkste motief zijn in 

het delen van accommodaties (Guttentag, 2016, Morgan Stanley, 2015; Phocuswright, 2017; 

Tussyadiah, 2015; Tussyadiah & Pesonen, 2016). Dit geldt voor zowel gebruikers als aanbieders 

(Böcker & Meelen, 2017). Sociale voordelen spelen soms een rol. Voor gebruikers die via Airbnb 

een private kamer in een woning huren, heeft sociale interactie een meerwaarde. Gebruikers die 

een volledige woning of appartement huren verkiezen daarentegen privacy (Tussyadiah, 2016). 

Onderzoek van Phocuswright (2017) vindt dan weer dat slechts 10% van de Amerikaanse Airbnb 
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gebruikers het kiezen omwille van de sociale contacten. Milieuvoordelen spelen zo goed als geen 

rol (Guttentag, 2016; Tussyadiah, 2016). 

Bij maaltijddelen zijn economische motieven minder aanwezig en spelen vooral sociale motieven 

een rol. Dit geldt voor zowel gebruikers als aanbieders (Böcker & Meelen, 2017). 

Welke rol de verschillende motivaties hebben is ook deels afhankelijk van de socio-demografische 

groep waartoe men behoort. Uit onderzoek blijkt dat jongeren en mensen met een laag inkomen 

eerder economisch gemotiveerd zijn dan andere socio-demografische groepen. Vrouwen en 

mensen met een hoger inkomen hechten verhoudingsgewijs een groter belang  aan ecologische 

motieven.  Ouderen zijn eerder sociaal gemotiveerd (Böcker & Meelen, 2017; Hellwig et al., 2015). 

Wie maakt gebruik van de deeleconomie? 

Vaak doen jongeren een beroep op de deeleconomie (ING, 2015; NESTA, 2014). Recent 

onderzoek naar Airbnb ziet evenwel verschuivingen. Hoewel de typische Airbnb reiziger in het 

begin vooral geassocieerd wordt met Millennials, is er nu geen onderscheid meer met de doorsnee 

hotelgast. De hotelgast  begeeft zich meer en meer op het terrein van alternatieve accommodaties. 

Zo nemen in Duitsland 58% van de gebruikers van deze alternatieve accommodaties ook een hotel 

in overweging voor hun verblijf (in Frankrijk 47%). Van de hotelgasten neemt 57% van de 18-34 

jarigen, 31% van de 34-54 jarigen en 13% voor de 55+’ers de huuroptie in overweging 

(Phocuswright, 2017).  

Gebruikers van de deeleconomie zijn vaak hoger geschoold en welvarender dan gemiddeld. Morgan 

Stanley (2015) vindt dat twee derden van de Airbnb gebruikers in de VS een jaarlijks inkomen 

hebben van $75.000 of meer. Dit is hoger dan het gemiddeld inkomen van $50.500. Ook in 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de Airbnb gebruiker gemiddeld rijker dan niet-Airbnb 

gebruikers. 

Daarnaast vinden Farronata & Fradkin (2016) een positief verband tussen het aantal beschikbare 

Airbnb’s in een stad en het aantal inwoners die alleenstaand en/of kinderloos zijn.  

Wat drijft de deeleconomie? 

De opkomst van de deeleconomie is te verklaren door een samenspel van verschillende factoren. 

Digitale consumententechnologie en sociale media 

De digitalisering van de samenleving is een cruciale factor voor de deelplatformen. Geld, muziek, 

communicatie, zelfs onze sociale relaties zijn digitale goederen geworden. De deelplatformen 

maken handig gebruik van de mogelijkheden die smartphones, tablets, sociale media zoals Facebook 

en YouTube en toepassingen zoals Google Maps bieden.  



 

© 2017 Guidea – Impact deeleconomie op de horeca  14 

 

Sociale media leiden volgens Sundararajan (2016) tot het digitaliseren van vertrouwen. Facebook 

en LinkedIn zijn digitale afspiegelingen van ons sociaal kapitaal in de fysische wereld. Het geeft een 

idee wie we zijn, wie onze vrienden, familie en collega’s zijn, welke hobby’s we hebben, enz. Als je 

een vriend met iemand deelt, zou dit het vertrouwen helpen, want het maakt slecht gedrag minder 

waarschijnlijk. De kring van ‘bekenden’ en wie we vertrouwen wordt zo breder.  

De deelplatformen maken daarnaast gebruik van nieuwe technologieën, waaronder big data en 

slimme algoritmen om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en zo goed mogelijk in te spelen op 

persoonlijke voorkeuren. Ook integreren ze geavanceerde beoordelingssystemen op hun 

platformen. 

Financieel-economische crisis 

In 2009 werd voor het eerst de zoekterm ‘deeleconomie’ (in het Engels) op google gebruikt 

(Demary, 2015). Dit is midden in de financieel-economische crisis van 2008-09 waarbij talrijke 

mensen hun job verloren en hun inkomen zagen terugvallen. De economische voordelen van 

deeleconomie werden hierdoor aantrekkelijk. Een alternatieve verklaring is dat de financiële crisis 

heeft geleid tot een verlies aan vertrouwen in traditionele bedrijven (Dervojeda et al., 2013). 

Socio-demografische factoren 

Toenemende verstedelijking en de participatie van Millenials aan de economie worden genoemd 

als socio-demografische factoren die de deeleconomie ondersteunen. De verstedelijking leidt tot 

een hoge bevolkingsconcentratie op een beperkte ruimte. Hierdoor wordt het nuttig om bepaalde 

middelen onder elkaar te delen. Anderzijds zijn Millenials meer vertrouwd met het gebruik van 

digitale technologie dan oudere generaties (Roblek et al, 2016).  

Roblek et al (2016) vermeldt in dit kader dat de ‘boom’ in de deeleconomie vooral plaatsvindt in 

Azië en Zuid-Amerika, waar verstedelijking grote proporties aanneemt (bv. in Shanghai, Seoul, Rio 

de Janeiro), waar de grootste proportie van Millenials leeft, en waar smartphones wijdverspreid 

zijn.  
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Hoofdstuk 2: Vormen van deeleconomie in de horeca 

In dit deel bespreken we de verschillende vormen die de deeleconomie kan aannemen in de horeca. 

In navolging van hoofdstuk 1, gaat onze focus uit  naar opkomende virtuele platformen die 

(particuliere) consumenten en producenten bij elkaar brengen en leiden tot  nieuwe modellen van 

bedrijfsvoering. We bespreken opeenvolgend deze virtuele platformen in de sector van 

accommodaties en maaltijden (hobbykoks en huiskamerrestaurants). We staan ook stil bij de 

groeiende populariteit van thuislevering van maaltijden. Daarnaast hebben we aandacht voor 

platformen die zorgen voor nieuwe vormen van financiering (crowdfunding) en arbeidswerving. 

Accommodaties 

Marktontwikkeling 

Positieve feedback (hoe meer gebruikers, hoe waardevoller het netwerk) van deelplatformen leidt 

vaak tot een winner-takes-it-all markt. Dit is duidelijk zo bij accommodatiedelen. Onderstaande 

figuur geeft de populariteit weer van de zoekterm Airbnb in vergelijking met Wimdu, Couchsurfing 

en Booking.com. 

Figuur 3: Interesse in de loop der tijd, vormen van accommodatiedelen, België2 

 

Bron: Google Trends, Guidea 

Airbnb is vanaf 2015 fors populairder dan andere platformen. De populariteit van Booking.com 

neemt af. Dit is een teken dat beide elkaars concurrenten zijn. De populariteit van Couchsurfing is 

                                                      
2 De cijfers geven de zoekinteresse aan ten opzichte van het hoogste punt in het diagram voor de betreffende 

regio en periode. Een waarde van 100 is de piekpopulariteit voor die term. Een waarde van 50 betekent dat 

de term half zo populair is. Een score van 0 betekent dat de term minder dan 1% populariteit heeft ten 

opzichte van de piekwaarde. 
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laag in vergelijking met Airbnb maar blijft relatief stabiel doorheen de tijd. Wimdu krijgt nauwelijks 

een voet aan de grond.  

Spelers 

Airbnb 

In 2007 nemen 3 studenten het initiatief om een luchtmatras in de woonkamer als logies met ontbijt 

te verhuren. Zo ontstond Airbed&Breakfast, in 2009 omgedoopt tot Airbnb. Het bedrijf is gevestigd 

in San Francisco. Anno 2017 biedt Airbnb meer dan 3 miljoen accommodaties aan in 191 landen 

en 65.000 steden. Sinds haar oprichting maakten er al 160 miljoen gasten gebruik van (Airbnb 

2017a). 

Airbnb omschrijft zichzelf als “een betrouwbare community-marktplaats waar mensen over de hele 

wereld unieke accommodaties kunnen adverteren, ontdekken en reserveren” (Airbnb 2017a). Haar 

activiteiten breiden zich uit. Sinds 2015 richt Airbnb zich ook op zakenreizigers. Sinds 2016 biedt 

het ook ‘ervaringen’ en reisgidsen aan. 

Hoe werkt het? 

Om gebruik te maken van Airbnb dienen zowel de aanbieder als gebruiker een profiel aan te maken. 

Na het selecteren van de regio en de periode, krijgt de gebruiker een overzicht van de beschikbare 

kamers. Er is keuze tussen een gedeelde kamer die de gast deelt met anderen, een private kamer 

waarbij de gast een eigen kamer heeft maar gemeenschappelijke ruimtes deelt, en een gehele 

woning die de gast voor zich alleen heeft. 

Bij het selecteren van een kamer krijgt de gebruiker een omschrijving van de ruimte, de 

voorzieningen en de prijzen en bijkomende kosten (bv. schoonmaakkosten). Men heeft ook toegang 

tot de recensies van eerdere gebruikers en tot het profiel van de verhuurder. Ook een korte 

omschrijving van de buurt waar de accommodatie is gelegen. 

De reservatie en betaling verlopen via de website. De verhuurder kan een reserveringsaanvraag al 

dan niet aanvaarden. Gasten betalen aan Airbnb op het moment van reservatie. Airbnb stort het 

bedrag door aan de gastheer 24 uur na het inchecken. Na de reservatie verloopt de communicatie 

rechtstreeks tussen gastheer en gast. 

Airbnb int een commissie van 3% bij de verhuurder en een ‘service fee’ van 6-12% bij de gebruiker. 

De gastheer is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen en attesten of naleving van 

andere regels. Recent staat Airbnb in een aantal steden zelf in voor het correct naleven van 

bepaalde fiscale verplichtingen (bv. gastentaks in Amsterdam). 

Na het verblijf kunnen zowel de gebruiker als de gastheer een beoordeling schrijven in tekstvorm 

en via een score van 1 tot 5 sterren. Deze beoordelingen komen pas online indien beide partijen 

de beoordeling invulden. Bij het niet voldoen aan bepaalde categorieën zoals hygiëne, gastvrijheid, 

locatie,… kan Airbnb zowel de gastheer als de gast uitsluiten van het platform (Peitz & Schwalbe, 

2016). 
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Ten opzichte van de gastheren voorziet Airbnb een verzekeringspakket voor eventuele schade 

aangericht door huurders. Ook bieden ze diensten van een professionele fotograaf aan om 

aantrekkelijke foto’s te maken van de te verhuren logies (Juggernaut, 2017).  

Figuur 4: Schematische voorstelling Airbnb platform 

 

Bron: Henten & Windekilde (2015) 

Concurrenten en niche-segmenten 

De dominantie van Airbnb sluit niet uit dat bepaalde niche-platformen zich kunnen ontwikkelen. 

Hieronder bespreken we enkel van deze niche platformen: 

Wimdu omschrijft zich als Europa’s grootste platform voor vakantie appartementen. Het heeft 

meer dan 350.000 woningen in meer dan 150 landen en realiseerde reeds 10 miljoen 

overnachtingen. Het werd opgericht in Berlijn in maart 2011 en maakt sinds eind 2016 deel uit van 

Novasol en Wyndham Vacation Rentals, “'s werelds grootste aanbieder van vakantiehuizen”. Wimdu 

vraagt geen commissie aan de verhuurder maar rekent een verwerkingskost aan de gast (Wimdu, 

2017). 

Onefinestay kan men het best omschrijven als een luxe-versie van Airbnb. Het biedt meer dan 

2.500 huizen aan in London, Parijs, Rome, New York, Los Angeles en Miami. Het werd opgericht 

en 2009 en maakt sinds april 2016 deel van de AccorHotels familie, ’s werelds grootste 

hoteloperator’. Onefinestay regelt alles voor de verhuurder (zoals schoonmaak) en vraagt hiervoor 

een bijdrage (Onefinestay.com, 2017). 
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Campr kan men het best omschrijven als Airbnb voor kampeerders. Het is een Belgisch platform 

opgericht in 2015 en biedt een overzicht van private en alternatieve campingsites wereldwijd. 

Noirbnb  is een reactie op de discriminatie van bepaalde Airbnb aanbieders die ‘afro-amerikaanse’ 

reizigers weigerden. Het platform staat open voor iedereen en biedt wereldwijd locaties en 

evenementen (bv. muziek, film,...) aan die geïnspireerd zijn door de Afrikaanse diaspora. Het is 

opgericht in 2015. Zowel gebruikers als aanbieders betalen een bijdrage om een accommodatie aan 

te bieden/te huren (Noirbnb.com, 2017). 

Innclusive.com is net als Noirbnb opgericht als reactie op discriminatie van bepaalde Airbnb 

gasten. Het platform biedt accommodaties in meer dan 130 landen aan en wil discriminatie 

vermijden door de foto en namen van gasten pas vrij te geven nadat een boeking gebeurd is. 

Innclusive werd opgericht in de Verenigde Staten in 2016. Het vraagt een bijdrage aan zowel 

aanbieder als gebruiker (Innclusive.com, 2017). 

Couchsurfing 

Couchsurfing werd opgericht in de VS in 2004 en omschrijft zich als een reizigersgemeenschap met 

meer dan 14 miljoen leden in 200.000 steden (Couchsurfing, 2017). 

De nadruk ligt op sociaal contact en wederkerigheid. De idee is dat je als reiziger kosteloos in een 

huis (op de sofa) van iemand anders kan overnachten op voorwaarde dat je ook je eigen woning  

aanbiedt. De bedoeling is elkaar en de stad beter te leren kennen. Ook worden er evenementen 

georganiseerd met de bedoeling nieuwe vrienden te ontmoeten.  In tegenstelling tot commerciële 

platformen, gaat het bij Couchsurfing puur om het delen. 
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Maaltijden 

Hier bespreken we vormen van maaltijddelen waarbij hobbykoks thuis koken voor hun buren. 

Klanten halen de maaltijd zelf af. 

Marktontwikkeling 

In het eerste hoofdstuk bleek dat de vraag naar maaltijddelen minder hoog is dan 

accommodatiedelen. Ook bleek de interesse ervoor eerder sociaal dan economisch 

gemotiveerd.  

In tegenstelling tot accommodatiedelen waarbij men geen nieuwe capaciteit creëert (de kamer 

blijft beschikbaar ook al wordt die niet verhuurd), gebeurt dit bij maaltijddelen vaak wel. Hobbykoks 

koken immers in functie van het aantal bestellingen.  

Een ander verschil met accommodatiedelen is het zeer lokale bereik van maaltijddelen: aanbieder 

en koper moeten in elkaars buurt wonen. Dit maakt dat positieve feedback geen globaal bereik 

heeft. Om toch voldoende vraag en aanbod te verzekeren, zijn deze platformen om deze reden 

meestal actief in grote steden. Een ander gevolg is dat er in elke locatie of stad een andere speler 

dominant kan zijn (bv. Menu Next Door in Brussel en Flavr in Antwerpen).   

De spelers zijn Menu Next Door in Brussel, Flavr in Vlaanderen en Thuisafgehaald in geheel België. 

Uit een populariteitsmeting van Google blijken de platformen het moeilijk te hebben om hun 

populariteit staande te houden. Menu Next Door kent een forse opmars van half 2015 tot half 

2016, waarna het aan populariteit inboet. Flavr wint sinds begin 2016 aan populariteit en steekt 

even Menu Next Door voorbij, maar ook hier is de populariteit tanende. Thuisafgehaald blijkt het 

minst populair. 

Figuur 5: Interesse in de loop der tijd, vormen van maaltijddelen, België3 

 

Bron: Google Trends, Guidea 

                                                      
3 Zie voetnoot 2. 
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Spelers 

Menu Next Door 

Menu Next Door is gestart in 2015 in Brussel met meer dan 600 hobbykoks. Het breidde uit naar 

Parijs en Londen in 2016, maar begin 2017 werd dit afgebouwd. Het platform concentreert zich nu 

nog enkel op Brussel. 

Volgens Courier Magazine (17/03/2017) zijn er verschillende redenen waarom Menu Next Door 

geen succes had in Londen: de grote keuze aan restaurants en takeaways, een ontbrekend 

gemeenschapsgevoel in vele buurten en een variërende kwaliteit van de aangeboden gerechten op 

het platform.  

Het platform stelt dat hobbykoks op een typische avond 100 tot 350 euro kunnen bijverdienen. 

Een typische chef zou 20 tot 40 porties per menu verkopen. De hobbykok kan zelf kiezen wanneer 

hij of zij een gerecht aanbiedt, maar Menu Next Door beveelt hen aan om hun ‘verkopen te 

optimaliseren’. 

De menu wordt ongeveer een week op voorhand online geplaatst waarna klanten kunnen bestellen. 

40% van de bestellingen gebeurt echter de dag zelf. Vooraleer zichtbaar te zijn aan klanten,  

controleert Menu Next Door of alle ingrediënten en allergenen correct zijn vermeld, de foto’s van 

goede kwaliteit zijn, of de contactinformatie in orde is. Klanten kunnen de hobbykoks beoordelen 

en een ratingscore geven voor de kwaliteit van het eten en de hygiëne. De gemiddelde rating zou 

4,92 op 5 zijn. 

Het platform geeft richtlijnen over de verpakking van het eten en over de prijszetting:  6 tot 9 euro 

voor één gerecht, 9 tot 12 euro voor twee gerechten en 10 tot 15 euro voor drie gerechten. Het 

doel is eten aan te bieden “to the many, not the few” (Menu Next Door, 2017). Menu Next Door 

int een commissie van 15% op de verkoop (incl BTW) en rekent een service fee aan de klant van 

1,50 tot 3,50 euro per transactie. Betalingen gebeuren via het platform. Menu Next Door zorgt 

voor de verzekering van de menu’s die verkocht worden (in geval van voedselvergiftiging). Enkel 

huisgemaakte gerechten worden verkocht, geen gerechten van restaurants. 

Hobbykoks krijgen de aanbeveling om de klanten te verwelkomen met een glas en een kleine babbel 

om zo het verschil te maken met een afhaaldienst. Menu Next Door beklemtoont het 

gemeenschapsgevoel. Elke chef wordt op voorhand persoonlijk ontmoet alvorens te starten. 

Flavr 

Flvar omschrijft zichzelf als een online platform dat mensen de mogelijkheid geeft om maaltijden te 

bestellen en af te halen bij hun buren. Het is gestart in mei 2016 in Gent en Antwerpen en eind 

2016 uitgebreid naar heel Vlaanderen. Hun slogan is ‘delen van de liefde voor huisgekookte 

maaltijden.’ Hun focus zou eerder de kleinere gemeentes zijn doordat daar weinig alternatieven 

zijn voor mensen die niet zelf willen of kunnen koken (De Tijd, 04/11/2016). De ambitie is om uit 

te breiden naar Europa en de VS. 
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Flavr functioneert zoals Menu Next Door, met een aantal eigen kenmerken:  

• In tegenstelling tot Menu Next Door zijn ook professionele chefs welkom op het 

platform. “Professionele chefs zijn bijvoorbeeld (thuis)cateraars of -traiteurs (met een 

ondernemingsnummer). (…) Enige voorwaarde is dat professionele chefs hun maaltijden 

persoonlijk aanbieden, dat wil zeggen dat ze hun profiel aanmaken op hun persoonlijke 

naam.  Fiscaal gezien verkoop je vanuit jouw zelfstandige activiteit, maar het is belangrijk dat de 

FLAVR consumenten kopen van een persoon en niet van een bedrijf.” (Flavr, 2017) 

• De consument betaalt een servicekost van 5% op de maaltijdprijs, met een minimum van 

1 euro. De chef ontvangt de maaltijdprijs verminderd met 10% belastingen (fiscaal regime 

deeleconomie). Flavr int sinds maart 2017 geen 15% commissie bij de chefs.  

• Flavr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet naleven van hygiënevoorschriften. 

Met andere woorden Flavr voorziet geen verzekering voor de chefs zoals bij Menu 

Next Door.  

Net zoals bij Menu Next Door kan de hobbykok op Flavr zelf bepalen wat en wanneer hij of zij iets 

bereidt en aan welke prijs. De gemiddelde prijs ligt volgens Flavr tussen de 7 en 12 euro. Flavr stelt 

dat de meeste chefs een markup hanteren van 30 tot 50 procent op de kostprijs van de 

ingrediënten. 

Thuisafgehaald 

Thuisafgehaald is opgericht in november 2012 met als doel buurtgenoten met elkaar in contact 

brengen en voedselverspilling tegen te gaan. Het bestaat ook in andere landen als Thuisafgehaald.nl, 

Shareyourmeal.net en Teildeinessen.at. Eind juli 2017 stond de teller op 17.676 afgehaalde 

gerechten van 2.375 koks. 

Er zijn wezenlijke verschillen met de commerciële platformen als Menu Next Door en Flavr: 

• Thuisafgehaald.be is een bedrijf zonder winstoogmerk. 

• Het platform rekent geen kosten aan. Betaling gebeurt ter plekke bij afhaling. 

• Thuiskoks bieden hun maaltijden in principe aan tegen kostprijs.   

• De thuiskok voorziet niet in professionele verpakkingen: de afhaler staat zelf in voor de 

verpakking, bij voorkeur een herbruikbare bewaardoos. 

Bestellingen moeten op voorhand doorgegeven worden. De kok bepaalt zelf hoeveel porties hij 

voorziet, hij kan een bestelling al dan niet accepteren. Net als Menu Next Door zijn commerciële 

cateraars of restaurants niet toegestaan op het platform. Net als Flavr is Thuisafgehaald niet 

verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door kok dan wel afhaler. 
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Thuislevering van maaltijden 

We richten ons op bezorgde maaltijden waar consumenten niets meer aan hoeven te doen. Het 

gaat dus niet om maaltijdboxen met ingrediënten waarbij consumenten zelf koken, noch om kant-

en-klare- maaltijden uit de supermarkt die nog opgewarmd moeten worden (ABN AMRO, 2016). 

In tegenstelling tot voorgaande voorbeelden, zijn de producenten hier uitsluitend professionele 

spelers (restaurants). 

Marktontwikkeling 

De thuislevering van maaltijden kent een forse opmars (De Tijd, 16/08/2016). De markt heeft in de 

afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan. Eerst was er de ontwikkeling van 

bestelplatformen die (fastfood) restaurants groeperen met een eigen bezorgdienst. Daarna 

ontstonden maaltijdbezorgingsapps  die zich richten op de ‘betere’ restaurants en de thuislevering 

verzorgen (zelf of via derde partijen) (De Tijd, 14/04/2015). Momenteel breekt een derde fase aan 

waarbij restaurants enkel nog koken voor de thuislevering van maaltijden. Dit zijn zogenaamde 

‘dark kitchens’ (Food Inspiration, 19/07/2017). 

De ontwikkeling van maaltijdbezorgingsapps opent nieuwe perspectieven voor restaurants (zoals 

publiciteit en een grotere consumentenbasis), maar verhoogt ook de concurrentie tussen 

restaurants, want locatie wordt minder belangrijk. 

Er bestaan twee bedrijfsmodellen. Takeaway.com is net als andere deelplatformen een 

tweezijdig platform: consumenten worden in contact gebracht met restaurants die hun eigen 

leveringsdienst hebben. De andere platformen van thuislevering van maaltijden zijn driezijdige 

platformen waarbij naast de consument en restaurant ook een derde speler is, de koerier. 

Figuur 6: Driezijdige markt 

 

Bron: Roose, 2016 

Net als de markt van maaltijddelen heeft thuisbezorging een zeer lokaal bereik. De actieradius 

van Take Eat Easy bedroeg 3km, dat van Resto-In 12km en van Royal Delivery 20km. Driezijdige 

platformen zijn hierdoor enkel economisch leefbaar in gebieden met veel vraag en aanbod. 

Daardoor beperken ze zich tot de grootste steden (De Tijd, 18/04/2015). Het platform moet 

https://medium.com/@adrienroose/from-0-to-1-000-000-to-ecb4e2f863c7
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daarnaast zijn inkomsten (bijdragen van de koper en aanbieder) delen met een derde speler (de 

koerier). 

Momenteel woedt er een felle strijd over wie de markt zal overheersen. Take Eat Easy heeft 

in juli 2016 de boeken gesloten. Resto-in en JustEat zijn opgeslorpt door takeaway.com (vroegere 

pizza.be). Deliveroo en Delivery Hero (nog niet actief in België) bekampen elkaar met reusachtige 

kapitaalrondes. UberEats is de nieuwste toetreder in Brussel die wil verder bouwen op zijn reeds 

aanwezige taxidienst. 

Figuur 7: Interesse in de loop der tijd, thuislevering van maaltijden, België4 

 

Bron: Google Trends, Guidea 

Op basis van data uit Google Trends lijkt Deliveroo de winnaar te worden. Sinds juli 2015 zit haar 

populariteit in de lift. Pizza.be is de langst aanwezig speler en kent een heropleving van haar 

populariteit sinds eind 2015. De naamsverandering in takeaway.com maakt dat de reeks niet 

doorgetrokken kan worden. Take Eat Easy kent een groeiende populariteit tot half 2016 waarna 

het de boeken sloot. UberEats is actief in België sinds eind 2016 (enkel in Brussel). De 

oorspronkelijk snelle stijging in populariteit wordt niet doorgetrokken. 

Spelers 

Deliveroo 

Deliveroo beschrijft zichzelf als een vennootschap die maaltijden bereid door zelfstandige 

restaurants ("partnerrestaurants") levert (Deliveroo, 2017). Er is een divers aanbod van 

restaurants. Het minimale bestelbedrag verschilt per restaurant, maar is over het algemeen €15. 

Voor bestellingen boven €15 vraagt Deliveroo €2,50 bezorgkosten. Voor bestellingen minder dan 

                                                      
4 De cijfers geven de zoekinteresse aan ten opzichte van het hoogste punt in het diagram voor de betreffende 

regio en periode. Een waarde van 100 is de piekpopulariteit voor die term. Een waarde van 50 betekent dat 

de term half zo populair is. Een score van 0 betekent dat de term minder dan 1% populariteit heeft ten 

opzichte van de piekwaarde. 
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€15, €4,50 bezorgkosten. De restaurants zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Daarnaast 

rekent Deliveroo 30% commissie aan de restaurants. 

Deliveroo is in België momenteel (juli 2017) actief in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Luik, 

Mechelen en binnenkort Brugge en Oostende. 

Ubereats 

UberEats begon eind 2015 in Toronto en is momenteel (juli 2017) actief in 50 steden in 13 landen. 

Sinds eind 2016 actief in Brussel en sinds september 2017 ook in Antwerpen. In juni 2017 kreeg ze 

erkenning als deelplatform van de FOD Financiën.  

De consument betaalt €2,50 bezorgkosten, het restaurant betaalt een niet nader bepaalde 

commissie. Er wordt geen minimumbedrag per bestelling vereist. De prijs van de maaltijd kan 

afwijken van de prijs in het restaurant. De koerier ontvangt een bedrag per bestelling. 

Ubereats heeft net als Deliveroo een divers aanbod aan restaurants. UberEats werkt niet alleen 

samen met restaurants, maar heeft ook een contract gesloten met AB Inbev en nachtwinkelketen 

White Night om bier aan huis te leveren in Brussel. De koerier haalt het bier op in één van de 

nachtwinkels (De Tijd, 05/01/2017). 

Take Eat Easy 

Take eat easy werd opgestart in 2012 te Brussel met als doel ‘het aanbieden van een betrouwbare 

leverdienst aan klanten van kwaliteitsvolle restaurants’. Het bedrijf focuste op 'toprestaurants' die 

hun maaltijden voordien nog niet aan huis leverden (De Tijd, 02/09/2015). Een jaar later werd het 

concept uitgebreid naar Parijs. In de daaropvolgende jaren groeide hun activiteiten naar 20 steden 

en hadden ze ‘partnerships’ met 3.200 restaurants. In 2015 haalden ze 16 miljoen euro kapitaal om 

de uitbreiding te financieren. In 2016 haalden ze de kaap van 1 miljoen bestellingen. Tegelijkertijd 

in 2016 vroegen ze het faillissement aan omdat de inkomsten de kosten niet dekten en een 

noodzakelijke derde kapitaalronde niet plaatsvond. 

Klanten die wilden bestellen, kregen een keuze aan restaurants voorgeschoteld in een straal van 

drie kilometer. Ze konden ook aangeven over hoeveel tijd ze hun bestelling willen geleverd krijgen 

(De Tijd, 14/04/2015). Klanten konden online volgen waar de koerier zich bevindt. 

Het platform nam een commissie van 25-30% op de restaurantprijs en rekende leveringskosten van 

€2,5-€3,5 per maaltijd aan de klant. Het platform ontving zo ongeveer €10 netto-inkomsten per 

bestelling, waarmee ze de fietskoerier betaalde. 

Takeaway.com (voormalige pizza.be) 

Takeaway.com is begonnen in 2000 als thuisbezorgd.nl in Nederland. Het heeft in recente jaren 

verschillende overnames gedaan waaronder de Belgische tak van JustEat. Het is momenteel actief 

in 9 Europese landen alsook in Vietnam en noemt zichzelf de grootste speler op de online 

marktplaats voor bezorgmaaltijden in elk van haar leidende markten. 
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Het platform werkt hoofdzakelijk (99,5%) met restaurants die een eigen leverdienst hebben. Sinds 

januari 2016 heeft Takeaway.com een eigen bezorgdienst in een aantal steden in Nederland, 

Duitsland en Oostenrijk om zich ook te kunnen richten op restaurants zonder eigen leverdienst.  

De klant hoeft geen bezorgkosten te betalen en krijgt de garantie dat de prijs dezelfde is als in het 

restaurant. De inkomsten van het platform bestaan uit een commissie op elke bestelling. Deze 

schommelt rond de 12% van de bestelling. Indien beroep wordt gedaan op de logistieke diensten 

van Takeaway.com variëren de tarieven tussen 25% en 30%. In tegenstelling tot andere platformen 

is takeaway.com zowat op het hele Belgische grondgebied actief. 

Delivery Hero 

Deze maaltijdkoerierdienst werd opgericht in Berlijn in 2011. Ondertussen leveren ze meer dan 

150.000 restaurantmaaltijden aan particulieren in meer dan 40 landen. 6000 werknemers zorgen 

voor de werking van de bezorgdienst. Delivery Hero is nog niet actief in België.  

Royal Delivery 

Deze maaltijdbezorgdienst werd opgericht in januari 2009. Royal Delivery levert 'Fine food at 

home' en is actief in de regio Gent, Antwerpen en Mechelen binnen een straal van 20 km. Het 

werkt samen met ‘gerenommeerde toprestaurants alsook populaire brasseries en eethuizen’. 

De consument betaalt de prijs van het menu en de leveringskosten in functie van de afstand van 

het gekozen restaurant naar het opgegeven leveringsadres. Royal Delivery streeft ernaar om elk 

gerecht binnen het uur te leveren. Er is geen informatie beschikbaar over de aangerekende 

commissies. 
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Huiskamerrestaurants 

Marktontwikkeling 

Hierbij gaan gasten eten in de huiskamer van de hobbykok. Deze vorm van ‘delen’ lijkt weinig 

populair. Twee Brusselse platformen die opgericht werden in 2012, meetsies.com en bookalokal, 

zijn ondertussen opgedoekt. Het niet-commerciële cook-or-eat.be lijkt weinig actief. Airdnd, het 

Nederlandse platform is (nog) niet actief in België, maar kent ook in Nederland geen overtuigende 

evolutie. Op internationale platformen zoals Bonappetour.com en Eatwith.com staat sporadisch 

een Belgisch huisdiner in de aanbieding. Uit onderstaande figuur blijkt dat er geen groei in 

populariteit is van deze platforms. 

Figuur 8: Interesse in de loop der tijd, huiskamerrestaurants, België5 

 

Bron: Google Trends, Guidea 

Spelers 

Airdnd 

Airdnd werd opgericht eind 2015 in Nederland. Airdnd staat voor Air Drink ’n Dine. Het platform 

houdt per gast tien procent reserveringskosten in. Airdnd is nog niet in België aanwezig maar is dit 

wel van plan. Het heeft meer dan 1.000 huiskamerrestaurants. 

Professionelen zijn niet welkom op het platform. Airdnd richt zich op ‘mensen die sporadisch een 

etentje willen organiseren bij hen thuis’ (De Tijd, 31/10/2015). Hun doelgroep zoekt een gezellig 

avondje uit in huiselijke sfeer in de buurt. 

                                                      
5 De cijfers geven de zoekinteresse aan ten opzichte van het hoogste punt in het diagram voor de betreffende 

regio en periode. Een waarde van 100 is de piekpopulariteit voor die term. Een waarde van 50 betekent dat 

de term half zo populair is. Een score van 0 betekent dat de term minder dan 1% populariteit heeft ten 

opzichte van de piekwaarde. 
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De menuprijs die de hobbykok vraagt, dient om de directe en indirecte kosten te dekken. De gast 

betaalt de menuprijs en een service fee van 10%. Na het diner beoordeelt de gast de chef.  De 

gemiddelde beoordeling zou 4,9 op 5 zijn. 

Cook-or-eat.be 

Cook-or-eat.be is een Belgisch platform om onbekenden uit te nodigen voor een etentje. Het werd 

opgericht in 2008. De slogan is “Trading tables company”. Het platform lijkt weinig actief: op 14 

juli 2017 waren er 3 etentjes in aanbieding. 

Hoe werkt het? Wie graag kookt nodigt uit en publiceert een datum, een locatie en een menu. 

Gasten reserveren online. De kok rekent enkel de ingrediënten van zijn gerecht aan. Afrekenen 

gebeurt op de moment van het etentje. Je ontdekt pas ter plaatse met wie je aan tafel zit. Cook-

or-eat stelt zich niet verantwoordelijk voor het verloop van onderlinge afspraken en neemt ook 

afstand van eventuele verdere complicaties, misverstanden of conflicten. 

Bonappetour en Eatwith 

Ook op de internationale platformen Bonappetour.com en Eatwith.com staat sporadisch een 

Belgisch huisdiner in de aanbieding. 
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Crowdfunding 

Definitie 

Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Vlaio) heeft een mooie definitie van 

crowdfunding: 

“Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm 

van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de 

traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote 

publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele 

investeerders (banken, business angels,…). 

Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform biedt online een overzicht 

van (bedrijfs)projecten die op zoek zijn naar financiering. Dit zijn de crowdfundingprojecten. Vindt 

een project tijdens een vooropgestelde tijdsperiode weerklank, dan krijgt het een aantal ‘believers’ 

achter zich. Deze believers zullen (kleine) geldsommen investeren in het project. Indien een 

vooropgesteld bedrag binnen de deadline wordt opgehaald, dan is het crowdfundingproject 

geslaagd en wordt het geld door het crowdfundingplatform aan de ondernemer 

overgemaakt.”(Vlaio, 2017) 

Crowdfunding kan zowel financieel zijn (schuldfinanciering of participatie via aandelen) als niet-

financieel, waar bijvoorbeeld de inbrenger in ruil voor zijn dotatie niet-financiële beloningen 

ontvangt (bv. een gratis drankje of eigen parkeerplaats). 

Er bestaan verschillende Belgische crowdfundingplatformen. Een overzicht is terug te vinden op de 

website van VLAIO (http://www.vlaio.be/artikel/crowdfundingplatformen). 

Crowdfunding in de horeca 

Steeds meer horecaondernemingen doen voor hun uitbreiding, renovatie of opstart beroep op 

crowdfunding. De horeca leent zich uitstekend voor deze financieringsvorm door de eerder kleine 

omvang van horeca-investeringen en de mogelijkheid een trouwe klantenbasis op te bouwen. Het 

geven van niet-financiële beloningen moedigt ‘repeat visitors’ aan.  

Onderzoek in Nederland leert dat de horeca van alle sectoren het meest gebruik maakt van deze 

financieringsvorm. Net geen 20% van alle crowdfundingprojecten zijn afkomstig van de horeca. De 

gemiddelde financiering is met 92.000 euro relatief klein in vergelijking met andere sectoren. Het 

beloofde rendement van 7,2% ligt in lijn met het gemiddelde geboden rendement van alle projecten 

(Misset Horeca, 06/01/2016). 

 

http://www.vlaio.be/artikel/crowdfundingplatformen
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Tewerkstelling en arbeidswerving  

In hoofdstuk 3 bekijken we de impact van de  deeleconomie op de arbeidsmarkt. In dit deel bekijken 

we enerzijds arbeidsvormen die aansluiten bij het concept ‘delen’, namelijk werkgevers die 

personeel delen. Anderzijds is er de opkomst van tewerkstellingsplatformen die principes van de 

deelplatformen overnemen. 

Delen van werknemers 

Sinds 2000 is er in België een wettelijke basis voor het delen van werknemers tussen verschillende 

ondernemingen. Hierbij wordt een overkoepelende werkgeversgroepering gevormd die als derde 

rechtspersoon de eigenlijke werkgever is en factureert aan de verbonden ondernemingen. Het 

systeem wordt vooralsnog weinig gebruikt. Zo’n systeem zou zich ondermeer goed lenen voor 

seizoensarbeid en gecombineerd deeltijds werk (Eurofound, 2015). In het kader van ‘wendbaar 

werk’ zijn er recentelijk enkele versoepelingen aan gebracht 

Digitale tewerkstellingsplatformen 

Ploy is een platform dat mensen die op onregelmatige tijdstippen willen bijklussen, zoals studenten 

of gepensioneerden, samenbrengt met werkgevers die op zoek zijn naar flexibele werkkrachten 

(De Tijd, 14/04/2016). Ploy werd ontwikkeld in 2016 door Randstad. Het is momenteel enkel 

beschikbaar voor de horeca in Vlaanderen. Randstad koos net deze sector omdat je er veel korte 

opdrachten vindt, uit te voeren op korte termijn. Een voordeel van het platform is dat het 24/7 

beschikbaar is, alle sociale bescherming voor de werknemer er aan verbonden is en de betaling van 

het loon digitaal gebeurt.  

Werkgever en werknemer kunnen elkaar beoordelen. Beide kunnen hun mening kwijt over 

enerzijds de horecazaak waar ze werkten, anderzijds wat de uitbater vond van de uitzendkracht. 

Ook andere uitzendkantoren ontwikkelen hun eigen digitale tewerkstellingsplatformen, zoals 

Nowjobs van Accent.  
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Delen van activa 

Hoewel ondernemingen steeds streven naar een efficiënt gebruik van haar middelen, bezitten zij 

soms ook activa die onderbenut worden. Bijvoorbeeld keukenmateriaal of zelfs de gehele keuken 

die ongebruikt wordt tijdens sluitingsuren en –dagen. Deze activa kan men delen met andere 

bedrijven of met particulieren. We bespreken enkele platformen die dit voorzien. We hebben geen 

voorbeelden uit de horeca gevonden. 

Peerby is een platform voor het uitlenen van spullen uit je buurt. Het biedt meer dan 4.000 spullen 

binnen een straal van 30 minuten aan. Peerby is opgericht in Nederland maar heeft ondertussen 

een Belgische versie. In Gent, Antwerpen en Leuven zijn er meer dan 1.000 gebruikers. Het 

platform werkt vraaggestuurd en werkt volledig gratis. Momenteel onderzoekt men de 

mogelijkheid om dit concept uit te breiden naar bedrijventerreinen (Peerby, 2017; De radicale 

vernieuwers, n.d.). 

FLOOW2 is een Nederlands deelmarktplaats voor bedrijfsmaterieel, diensten en medewerkers. 

Materiaal en diensten, maar ook faciliteiten en knowhow staan er ter beschikking voor onderlinge 

verhuur en verkoop. De oprichters stellen dat door ‘asset sharing’ ondernemingen een tweede, 

tot op heden verborgen bron van omzet kunnen activeren. Het inlenende bedrijf kan met het 

materiaal tijdelijk meer werk verzetten en zo de omzet vergroten. Na vijf jaar heeft het platform 

vooralsnog weinig tractie laten zien (FLOOW2, 2017).  

De Vlaamse overheid onderneemt verschillende initiatieven om haar wagenpark efficiënter te 

beheren. Werknemers delen auto’s intern of maken gebruik van Cambio. Ook  is er een 

proefproject waarbij men de wagens deelt met burgers (De Tijd, 05/03/2017).   
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Hoofdstuk 3: Impact Deeleconomie op de horeca 

In dit deel bekijken we de impact van de deelplatformen vanuit verschillende invalshoeken. We 

bekijken de economische impact van Airbnb op de traditionele spelers. Een centrale vraag is of 

deelplatformen een concurrent zijn voor de traditionele spelers, dan wel complementair zijn. 

Daarna bekijken we de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de regelgeving. We sluiten af met een 

discussie over enkele maatschappelijke gevolgen zoals overtoerisme en ongelijkheid. 

Studies die de impact meten van de deeleconomie kampen met verschillende beperkingen. 

Vooreerst is er onvoldoende data over de omvang en groei van de deeleconomie in het algemeen. 

De data zijn in handen van de deelplatformen en dus fragmentarisch. Deze data worden meestal 

niet geregistreerd in de officiële statistieken. Daarnaast worden verschillende impactstudies 

uitgevoerd in opdracht van de platformen zelf. Deze studies zijn dus niet onafhankelijk. Tenslotte 

zijn de deelplatformen nog in volle ontwikkeling waardoor de geschatte impact gevoelig kan 

wijzigen op korte termijn. 

Impact Airbnb op traditionele spelers 

De grootste aandacht bij economische impactstudies gaat uit naar Airbnb. Hier bekijken we welke 

invloed Airbnb heeft op de traditionele spelers. 

Een fors groeiende speler 

“While still small, we believe Airbnb has been almost double the threat to hotels in 2016 than previously 

believed, and the threat is growing.”(Morgan Stanley in Skift, 04/01/2017) 

Het aandeel van Airbnb in het totaal aantal geboekte overnachtingen neemt razendsnel toe. In 

België is dit aandeel tussen 2013 en 2016/17 gestegen van 2% naar 6%6. In de VS van 1% in 2014 

tot 4% in 2017 (CBRE 2017b). 

Het aandeel varieert sterk naargelang regio. In grote toeristische centra is Airbnb een zeer grote 

speler. In België is Airbnb vooral actief in Brussel met 4.663 kamers (De Tijd, 04/08/2017), wat 12% 

is van de 37.472 beschikbare overnachtingsplaatsen (Visit Brussels, 20177). In New York 

vertegenwoordigt Airbnb 22% van alle accommodaties (CBRE 2017b).  

                                                      
6 Volgens Airbnb steeg het aantal reizigers van 200.000 tot 779.000 tussen 2013 en 2016/17 (De Tijd, 

23/08/2014 en 22/09/2017). Met een gemiddeld verblijf van 2,9 nachten per gast (Airbnb 2015, deredactie.be, 

21/09/2017) leidt dit tot 580.000 overnachtingen in 2013/14 en 2,3 miljoen overnachtingen in 2016/17, Op 

een totaal van 31,5 overnachtingen in 2013 en 36,9 miljoen overnachtingen in België in 2016 (Fod Economie 

2017), is het aandeel van Airbnb gestegen van 1,8% naar 6,1% van de traditionele accommodatiemarkt. Dit 

percentage kan misrekend zijn doordat Airbnb data onvolledig en niet transparant is. 
7 Dit cijfer bevat een schatting van het aantal Airbnb kamers. 
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Impact via prijskanaal 

Prijsvoordeel 

Airbnb wordt in de eerste plaats gebruikt voor haar lagere prijs (zie hoofdstuk 1). Verschillende 

studies tonen aan dat Airbnb een prijsvoordeel heeft ten opzichte van de traditionele hotelsector, 

al varieert dit naargelang locatie en kamertype. 

De Tijd (04/08/2017) stelt dat de prijs van een Airbnb studio in Brussel, inclusief schoonmaak- en 

dienstenkosten, €81 bedraagt, terwijl een hotelkamer zonder ontbijt €110 bedraagt. Guttentag 

(2013) vindt dat de mediaanprijs van een gehele woning of appartement in het algemeen lager is 

dan een vier-of vijfsterren hotel. De mediaanprijs van een private kamer is gelijkaardig met dat van 

één- en tweesterren hotels. CBRE (2017b) vindt dat het prijsvoordeel van Airbnb varieert 

naargelang de stad. In New York liggen de prijzen van Airbnb 34% lager, in Los Angeles 22%, in San 

Francisco 19% en in Sacramento 0%.  

In sommige steden, zoals Barcelona, zijn Airbnb’s duurder dan hotels. Volgens CBRE (2016) is dit 

het geval bij populaire toeristische bestemmingen met lagere grondprijzen.  

Dynamisch aanbod 

Het aantal beschikbare Airbnb kamers fluctueert in functie van de vraag. In de Verenigde Staten is 

er een positief verband tussen het aantal actieve Airbnb kamers en de gemiddelde REVPAR 

(revenue per available room) van traditionele hotels. Hoe hoger de bezettingsgraad en hoe hoger 

de gemiddelde hotelkamerprijs in een bepaalde regio, hoe meer Airbnb kamers er aangeboden 

worden. Dit geldt ook voor seizoensverschillen: hoe hoger de REVPAR in een bepaalde periode 

(zoals met Nieuwjaar of tijdens belangrijke evenementen), hoe meer Airbnb kamers er worden 

aangeboden (CBRE, 2016; Farronato & Fradkin, 2016). 

CBRE (2016) concludeert dat de historische prijspremiums die hotels realiseren tijdens 

piekperiodes zullen dalen. Farronato en Fradkin (2016) stellen dat een mix van hotel- en private 

accommodaties de markt efficiënter maakt. Hoge prijzen in piekperiodes wijst op een gebrek aan 

aanbod. Het dynamisch aanbod van Airbnb laat toe beter in te spelen op fluctuaties van de vraag 

(Levin, in Sablik, 2014). 

Hoeveel impact? 

Zervas, Prsoperio en Byers (2015) kwantificeerden de impact van Airbnb op de hotelindustrie in 

Texas. Zij vinden dat een toename van het Airbnb-aanbod met 10% leidt tot een daling van 0,35% 

in de maandelijkse kameromzet van de hotelsector. Dit is vergelijkbaar als een toename van het 

traditionele kameraanbod. Deze impact wordt groter naarmate het aanbod Airbnb verruimt in een 

bepaalde locatie. Eens de drempel van 1.000 Airbnb kamers bereikt, stijgt de negatieve impact (van 

een 10% aanbod toename in Airbnb) tot 0,87% op de maandelijkse hotelinkomsten. De impact van 

Airbnb verloopt vooral via het prijskanaal en minder via de bezettingsgraad. In Austin, hoofdstad 
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van Texas, hebben de hotels als reactie op Airbnb hun prijzen verlaagd met 8%. Het 

inkomensverlies voor deze hotels loopt op tot 13%.  

Farronata en Fradkin (2016) vinden dezelfde effecten terug. In hun studie over 60 steden in de VS, 

stellen zij dat een 10% toename van het Airbnb aanbod leidt tot een daling van de hotelomzet met 

0,62% in de VS. Steden waar het moeilijker is om hotels te bouwen, zien een grotere instroom van 

Airbnb en een sterkere terugval van de inkomsten. Deze terugval in inkomsten is te wijten aan 

zowel een lagere prijs als een lagere bezettingsgraad. Het prijseffect speelt de grootste rol. 

Morgan Stanley (in CBRE, 2017b) stelt dat Airbnb een negatieve impact heeft op de REVPAR 

evolutie van hotels in de VS. In 2016 zou de REVPAR ten gevolge van Airbnb met 1 procentpunt 

minder snel stijgen. Concreet: in plaats van een verwachte stijging van de REVPAR in 2016 met 

3,1% zonder Airbnb, mindert dit tot 2,2% met Airbnb. CBRE (2017b) berekent dat een verlies van 

1 procentpunt goed is voor $1,3 miljard in kameromzet. 

Impact naargelang accommodatietype 

Enquêtes geven aan dat het in de eerste plaats de traditionele hotels zijn die getroffen worden door 

Airbnb: 

• Een enquête van Morgan Stanley in 2016 bij 4.000 Airbnb gebruikers in de VS, Duitsland, 

het VK en Frankrijk toont aan dat Airbnb in de eerste plaats een concurrent is voor de 

traditionele hotels. 49% van de gebruikers stelt dat ze in plaats van Airbnb evengoed een 

hotel hadden geboekt. Op de tweede plaats komen Bed & Breakfasts met 37%8.  

• Ook CBS (2017) stelt dat hotels in de eerste plaats concurrentie ondervinden van 

onlineplatforms als Airbnb.  Hun enquête wijst erop dat een kwart van de hotels in 

Nederland zegt in 2016 concurrentie te hebben ervaren. In de grote steden zoals 

Amsterdam en Maastricht stijgt dit tot 30-35%. Campings en groepsaccommodaties 

hebben er nauwelijks last van. Van de hotels, zijn het vooral de middelgrote hotels, met 

twintig tot honderd slaapplaatsen, die concurrentie ervaren. 

Vooral de budgethotels, hotels zonder diensten voor zakenreizigers en onafhankelijke hotels 

ervaren concurrentie. 

• De studie van Zervas, Prosperio en Byers (2015) in Texas deelt de hotelindustrie op in 5 

prijssegmenten (Budget, Economy, Midprice, Upscale en Luxury). De impact van Airbnb 

neemt geleidelijk toe naarmate men afdaalt in prijscategorie. Upscale en Luxury segmenten 

zien nauwelijks een effect op hun hotelinkomsten, maar des te meer bij de Economy en 

Budget segmenten. De impact valt ook terug naarmate een hotel over conferentie- en 

vergaderzalen beschikt, diensten die relevant zijn voor zakenreizigers.  

• In dezelfde studie (Zervas, Prosperio en Byers, 2015) blijkt dat onafhankelijke hotels meer 

getroffen worden dan ketens. Een mogelijke verklaring is dat hotelketens over grotere 

                                                      
8 Respondenten konden meerdere keuzes aanvinken. Daardoor sommeren de percentages niet tot 

100. 
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marketing budgetten beschikken en een voorspelbare en consistente service aanbieden. 

Onafhankelijke hotels kennen een grote verscheidenheid en zijn minder voorspelbaar en 

consistent inzake service, net zoals men kan verwachten bij een Airbnb.  

Hoe laag kunnen de prijzen gaan? 

Particuliere aanbieders en hotels hebben een verschillende kostenstructuur (Farranota & Fradkin, 

2016). Hotels hebben zeer hoge vaste kosten (infrastructuur) en lage marginale kosten (een extra 

hotelgast bedienen, leidt tot weinig bijkomende kosten). Particuliere aanbieders daarentegen 

hebben geen vaste kosten (de woning heeft een residentiële bestemming), maar hoge marginale 

kosten. Een woning via Airbnb aanbieden aan toeristen, vergt extra inspanningen van de uitbater 

(De Tijd, 04/08/2017)9. Een Airbnb gastheer is meestal niet getraind in gastvrijheid en combineert 

de verhuur met een andere dagjob (Farranota & Fradkin, 2016). Het zich in orde stellen met 

wetgeving, zoals hygiëne en veiligheidsvoorschriften en fiscaliteit zijn wel belangrijke eenmalige 

kosten voor particuliere aanbieders. 

Een economische wetmatigheid stelt dat in een markt met perfecte concurrentie de prijzen dalen 

tot het niveau van de marginale kost, de kost om een extra eenheid aan te bieden (Shapiro & 

Varian, 2000). Hotels hebben het voordeel dat hun marginale kosten lager liggen dan die van 

particuliere aanbieders. Hierdoor kunnen ze nog steeds een winstpercentage realiseren per 

overnachting. Voor Airbnb uitbaters betekent dit dat de prijs zou dalen tot het niveau van hun 

marginale kost, waardoor er weinig winst te realiseren valt. Verhuren via Airbnb zou dan vanuit 

economisch oogpunt weinig winstgevend zijn. 

In werkelijkheid is er evenwel geen perfecte concurrentie. Bovendien blijken professionelen gebruik 

te maken van Airbnb om zo belangrijke veiligheidsregels en belastingen te ontwijken (Sheppard & 

Udell, 2016). Dit fenomeen wordt aangeduid met de term ‘shadow hotel industry’. Daarnaast 

omzeilen Airbnb-uitbaters de hoge marginale kosten door te verhuren op langere termijn, 

bijvoorbeeld aan expats (De Tijd, 04/08/2017). 

  

                                                      
9 Er ontwikkelen zich bedrijven die deze inspanningen (ontvangst gasten, schoonmaak, …) voor 

zich nemen. Een voorbeeld is bnbassist.be die hogere huurinkomsten en meer vrije tijd belooft. 
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Impact via bezettingskanaal 

Op macro-niveau blijkt Airbnb vooralsnog geen negatieve invloed te hebben op het aantal 

overnachtingen en de bezettingsgraad van traditionele accommodaties. Figuren 9 en 10 tonen de 

situatie in België. 

Figuur 9: Aantal overnachtingen in België, 

eerste vier maanden van elk jaar 

 

Figuur 10: Netto bezettingsgraad Belgische 

accommodaties, eerste vier maanden van elk 

jaar 

 

  

Bron: Eurostat, Guidea 

Het aantal overnachtingen en de bezettingsgraad bereiken in de eerste vier maanden van 2017 hun 

hoogste niveau ooit. In 2016 was er een daling ten gevolge van de terreur (aanslagen Parijs en 

lockdown Brussel in november 2015 en aanslagen Brussel in maart 2016).  

Doet Airbnb de markt groeien? 

Het is een economische wetmatigheid dat de vraag stijgt als de prijs daalt. Lagere prijzen trekken 

nieuwe consumenten aan die voordien niet bereid waren de hogere prijzen te betalen. Mensen die 

de vorige prijzen reeds gewoon waren, zullen er nu vaker gebruik van maken. Bovenstaande macro-

bevindingen voor België ondersteunen dit. De toenemende concurrentie van Airbnb gaat niet 

gepaard met een daling van de bezettingsgraad van hotels. De eerder vermelde studies uit de VS 

vinden daarentegen wel een negatief effect op de bezettingsgraad van hotels. 

Naast een lagere prijs geniet de consument ook van een grotere keuze (in type accommodatie, in 

locatie). Hierdoor stijgt de kans dat het aanbod meer afgestemd is op de individuele wensen van 

gasten (Aslam & Shah, 2017; Dittmann & Kuchinke, 2016, Sundararajan 2016). De OECD (2016) is 

van mening dat een meer divers aanbod nieuwe en andere toeristen kan aantrekken (vooral 

jongeren en budget reizigers, maar ook mensen die op zoek zijn naar unieke, lokale ervaringen). 

Toeristen kunnen ook naar nieuwe bestemmingen gebracht worden.  

Airbnb (2017b) beklemtoont haar complementariteit met de toeristische industrie. Ze doet 

volgende stellingen: 
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• Airbnb reizigers blijven twee maal zo lang en geven dubbel zoveel geld uit als hotelgasten. 

In Amsterdam verblijven Airnbnb gasten gemiddeld 3,9 nachten en geven €792 uit in 

vergelijking met gemiddeld 1,9 nachten en €521 uitgaven van hotelgasten.  

• Airbnb reizigers geven meer uit in lokale, niet-toeristische buurten van de stad. In 

Amsterdam spenderen Airbnb reizigers €179 bij lokale bedrijven in de buurt waar ze 

overnachten.   

• Airbnb is complementair aan de bestaande toeristische industrie. 73% van de 

Amsterdamse Airbnb adressen liggen buiten de belangrijkste hotelgebieden. 

Naarmate de markt groeit, is de kans groot dat de omzet van traditionele spelers mee zal stijgen. 

Voorwaarde is wel dat ze enerzijds hun kostenstructuur aanpassen en anderzijds inspelen op die 

kenmerken die particulier delen aantrekkelijk maakt.  

Airbnb versus OTA’s 

Morgan Stanley (2016) stelt dat Airbnb een grotere bedreiging is voor de Online Travel Agencies 

(OTA’s, zoals Booking.com) dan voor de hotels. Ze geeft hiervoor twee redenen. Vooreerst, als 

Airbnb een groter marktaandeel van de hotels inpikt, is dit ook ten nadele van de OTA’s die van 

commissies leven. Ten tweede richten OTA’s zich voornamelijk op dezelfde klanten als Airbnb, 

namelijk het vrije tijds toerisme. In hoofdstuk 2 merkten we reeds op dat de groeiende populariteit 

van Airbnb een negatieve impact heeft op de populariteit van Booking.com als zoekterm.  

Het onderscheid tussen Airbnb en OTA’s vervaagt. Als reactie op Airbnb beginnen OTA’s hun 

aanbod te diversifiëren. Zo biedt Booking.com nu ook de mogelijkheid aan om te overnachten bij 

particulieren. Expedia heeft in 2015 HomeAway, dat vakantiewoningen verhuurt, overgenomen. 

Ook Airbnb diversifieert haar aanbod door de luxemarkt en zakenmarkt te betreden. Sinds 

november 2016 laat Airbnb ook boetiekhotels toe op haar platform. Terwijl OTA’s een commissie 

aanreken van 10-25% per boeking, bedraagt dit bij Airbnb 3%. In september 2017 zouden er al zo’n 

15.000 boetiekhotels actief zijn op Airbnb (Franco, 2017).  

  

http://expediainc.com/
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Impact Airbnb op woningmarkt 

Airbnb heeft potentieel verregaande gevolgen voor de lokale vastgoed – en verhuurmarkt: 

• 74% van de Airbnb accommodaties ligt buiten de belangrijkste hotelgebieden (Airbnb, 

2017b). 

• Airbnb verhuurt vooral gehele woningen, zoals een appartement of huis. Het delen van 

een woning komt minder voor. In België worden er dubbel zoveel woningen als kamers 

aangeboden (De Tijd, 04/08/2017). 

• 40% van de Belgische Airbnb-uitbaters verhuren hun pand meer dan 60 dagen per jaar en 

dus niet enkel occasioneel (De Tijd, 04/08/2017). 

• Een derde van de aanbieders in Brussel heeft commerciële doeleinden met 2 of meer 

panden in aanbieding (De Tijd, 04/08/2017). 

Indien een woning voldoende verhuurd wordt, wordt Airbnb interessanter dan te verhuren aan 

inwoners. Toeristen zijn immers bereid meer te betalen per nacht dan een huurder. De Tijd 

(04/08/2017) heeft berekend wat verhuur aan Airbnb opbrengt:  

Wie in een van de grotere Belgische steden zijn huis of appartement een maand op Airbnb plaatst, verdient 

daarmee gemiddeld 1.666 euro. Wie een studio of een appartement met één slaapkamer verhuurt, haalt 

een gemiddelde maandopbrengst van 1.289 euro. Eigenaars die hun accommodatie langere tijd aanbieden 

via Airbnb, kunnen dus een pak meer verdienen dan wanneer ze hun pand via de reguliere woningmarkt 

zouden verhuren. (De Tijd, 04/08/2017). 

Door de toenemende populariteit van Airbnb, stijgt ook de bezettingsgraad van de panden. De Tijd 

(05/08/2017) schrijft dat de gemiddelde Airbnb-opbrengst in de eerste vijf maanden van 2017, 15 

procent hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar, oftewel 200 euro extra per maand. In Los 

Angeles is het vanaf 83 nachten (of zo’n 7 nachten per maand) financieel interessanter om een 

kamer te verhuren op Airbnb dan aan bewoners (Inside Airbnb, 2016).  

Sheppard en Udell (2016) berekenden dat Airbnb een prijsverhogend effect heeft op de 

huizenprijzen in New York. Volgens een micro-economische benadering heeft een verdubbeling 

van het Airbnb-aanbod tot gevolg dat de huizenprijzen in de onmiddellijke nabijheid (een afstand 

van 200 meter) met 11% stijgen. Voor huizen die zich op een afstand van 2.000 meter bevinden 

gaat het nog steeds om een prijsverhoging van 6%. Volgens een macro-economische benadering 

gaat het om een prijsverhogend effect van 31%. Met andere woorden, in afwezigheid van Airbnb 

hadden de huizenprijzen 31% minder snel gestegen. 

Sheppard en Udell (2016) stellen evenwel dat een toename van de huizenprijzen niet hoeft te leiden 

tot een daling van het welzijn van de gemeenschap. Hogere huizenprijzen leiden ook tot betere 

politiebescherming, betere lokale scholen en openbare parken. Daarnaast geniet de lokale 

gemeenschap mee van de bestedingen van Airbnb-gasten.  
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Airbnb zelf stelt dat de hogere huurprijzen te wijten zijn aan de forse opstoot in hotelontwikkeling. 

Het aantal hotelkamers is in New York met 34% toegenomen tussen 2008 en 2014. Dit heeft geleid 

tot een daling van de residentiële ruimte met 750.000 m² (Internet Association, 2016).  

Vanuit theoretisch oogpunt kan Airbnb ook leiden tot een daling van de huizenprijzen. Dit is het 

geval indien de gasten voor overlast zorgen (congestie, geluid, onveiligheid, vuil) waardoor de buurt 

minder aantrekkelijk wordt (Sheppard & Udell, 2016). Dit wordt in steeds meer steden een 

aandachtspunt nu bewoners in opstand komen tegen de negatieve gevolgen van het toerisme.  

De impact van Airbnb op de huizenprijzen  heeft ook gevolgen voor hotels. Hogere vastgoedprijzen 

doen de investeringskosten van hotels stijgen. Mogelijk leidt dit tot de ontwikkeling van minder 

nieuwe hotels. De hamvraag is wat er gebeurt met het rendement van de investeringen. Daalt deze 

ten gevolge van de lagere overnachtingsprijzen of stijgt ze omwille van de grotere vraag naar 

accommodaties? Ondertussen in Nederland is er een structurele toename van het aantal hotels. 

Hotelketens breiden uit en de nieuwe hotels worden steeds groter wat betreft kameraantal 

(Hospitality Management, 31/08/2017). De groei van de markt lijkt momenteel bepalender te zijn 

dan de lagere overnachtingsprijzen.    
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Gevolgen voor de arbeidsmarkt 

“It seems likely that the sharing economy will convert some of what is corporate and government 

employment today into different forms of flexible and freelance work” (Sundararajan 2016, p.162) 

Doordat deelplatformen het werk rechtstreeks tussen individuen organiseren zonder tussenkomst 

van bedrijven, hebben ze een fundamentele impact op de arbeidsmarkt (De Groen & Maselli, 2016). 

Ze gaan voorbij aan de traditionele één-op-één relatie tussen werkgever en werknemer en de 

provisie van werk is onregelmatig (Eurofound, 2015). 

De deelplatformen zien zich als bemiddelaars van werk tussen individuen en niet als werkgever. 

Hierdoor zijn ze niet verantwoordelijk om personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen te 

betalen (De Groen & Maselli, 2016). Een recent advies van het Europees Hof Van Justitie in de zaak 

Uber verwerpt echter deze stelling (cf. infra; Hof van Justitie van de Europese Unie, 2017).  

Studies die de impact van de deeleconomie op de arbeidsmarkt bespreken, zijn vooralsnog beperkt 

en bestuderen vooral transportdelen (Uber), klusjesdiensten (Listminut) en virtuele diensten 

(MTurk). In wat volgt bespreken we die aspecten die ons relevant lijken voor de horeca.  

Arbeidsomstandigheden van deelwerkers 

Verloning per uur 

De meeste ‘arbeiders’ (“workers”) zijn niet tewerkgesteld door het platform. Ze ontvangen dus 

geen loon maar worden betaald per taak of dienst die ze leveren. Zo moeten koeriers van 

Deliveroo zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of jobstudent zijn. Ze ontvangen een vergoeding 

per uur en per levering.  

De verloning per uur10 varieert sterk naargelang deelplatform. Deelwerkers die fysieke diensten 

leveren, verdienen meer dan zij die virtuele diensten (zoals kennistaken) voorzien. 

Hooggekwalificeerde (fysische of virtuele) diensten zijn op hun beurt beter betaald dan lager 

gekwalificeerde (fysische of virtuele) diensten (De Groen & Maselli, 2016).  

De verloning per uur van deelwerkers ligt hoger dan in de traditionele economie voor 

laag en middelmatige gekwalificeerde fysische diensten (bv. chauffeurs). Hooggekwalificeerde taken 

die virtueel uitgevoerd kunnen worden (bv. architecten) verdienen minder dan in de traditionele 

economie. De verklaring is dat deelwerkers hier in competitie treden met hooggekwalificeerden 

uit landen met een lager gemiddeld inkomen (bv. India; De Groen & Maselli, 2016). 

Dat sommige freelancers in een digitale arbeidsmarkt meer verdienen dan hun collega’s in de 

traditionele arbeidsmarkt komt volgens Sundararajan (2016) door het verlagen van informatie-

asymmetrieën: de gebruikers op deelplatformen beschikken over veel meer informatie van het 

product of de dienst waardoor ze beter de kwaliteit ervan kunnen nagaan. Ze zijn hierdoor bereid 

                                                      
10 Het betreft de ad hoc gerealiseerde verloning per uur. Het is het totaal van inkomsten uit 

deelwerk gedeeld door de tijd dat er aan gespendeerd werd. Het houdt dus geen rekening met 

‘lege’ uren. 
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meer te betalen dan voor een dienst uit de traditionele economie waarvan de kwaliteit minder 

goed kan nagegaan worden. Einav, Farronata en Levin (2015) stellen anderzijds dat platformen die 

contractueel werk aanbieden in concurrentie treden met bedrijven die stabiele tewerkstelling 

aanbieden. De contractuele vergoeding dient dan ook het gebrek aan sociale voordelen te 

compenseren. 

Of deze hogere vergoeding nog steeds geldt is onduidelijk daar verschillende platformen de 

verloning van deelwerkers verlagen (Farrell & Greig, 2016b). Deliveroo onderneemt pogingen om 

het vergoedingssysteem van haar koeriers te wijzigen. De concurrentiestrijd tussen verschillende 

platformen dreigt de lonen en de arbeidsvoorwaarden uit te hollen (Calvey, 2016 in Schor & 

Attwood, 2017). 

Inkomen 

De meeste deelplatformen creëren onvoldoende werk om er een volwaardig inkomen, gelijkaardig 

aan de conventionele arbeidsmarkt, te realiseren. Dit geldt ook voor de werkers die actief zijn op 

meer dan één platform (De Groen & Maselli, 2016).  

Inkomen uit arbeidsintensieve deelplatformen (zoals koerierdiensten) dient om een terugval in het 

traditionele inkomen te compenseren. Inkomen uit kapitaalintensieve deelplatformen (zoals 

Airbnb) wordt gebruikt om het traditionele inkomen aan te vullen (Farrell & Greig, 2016a). 

Doorheen de tijd is er geen toenemende inkomensafhankelijk van het platform. In een periode van 

drie jaar maken deelwerkers er niet vaker gebruik van en blijft het inkomensaandeel van deelwerk 

stabiel. Na een eerste participatie doen deelwerkers er nadien nog sporadisch beroep op. 

Deelwerkers van arbeidsintensieve deelplatformen doen na een eerste participatie nog 1 maand 

op 2 beroep op het platform, deelwerkers op kapitaalintensieve deelplatformen, 1 maand op 3 

(Farrell & Greig, 2016a).  

Wie zijn de deelwerkers? 

Individuen die actief zijn op arbeidsintensieve deelplatformen behoren vaker tot een lagere 

inkomensgroep dan deelwerkers die kapitaalintensieve diensten leveren (Farrell & Greig, 2016a). 

Dit is evenwel niet absoluut. Hogere inkomensgroepen zouden op beide type platformen sterk 

vertegenwoordigd zijn (Schor, 2017).  

Het verloop op deelplatformen is heel hoog. Iedere maand is 1 op 6 deelwerkers ‘nieuw’. 

Na een jaar tijd zijn 3 op de 6 deelwerkers niet meer actief (Farrell & Greig, 2016b) 11. Dit hoge 

verloop zou te wijten zijn aan de onmogelijkheid van deelwerkers om de voorwaarden van de 

tewerkstelling te onderhandelen. Hoog gekwalificeerd personeel verlaat het platform en de minder 

gekwalificeerde deelwerkers blijven over. Dit is onhoudbaar voor de deeleconomie op langere 

termijn (Newlands, Lutz & Fieseler, 2017).  

                                                      
11 Bij traditionele bedrijven is gemiddeld één op de vijf werknemers per jaar nieuw in een bedrijf (Heylen, 

Vandekerckhove, Vets, & Struyven, 2013 in Goesaert & Struyven, 2017). 
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Flexibiliteit 

Mensen werken in de deeleconomie in de eerste plaats voor economische motieven (zie hoofdstuk 

1), maar ook omwille van de flexibiliteit en de onafhankelijkheid die het biedt (De Groen & Maselli, 

2016).  

De vrijheid of flexibiliteit van de ‘werker’ wordt echter vaak beperkt om de efficiëntie 

van het platform te verhogen. Zo concentreren platforms zich voornamelijk op dicht bevolkte 

gebieden om zeker van te zijn van voldoende vraag. Er wordt geëxperimenteerd met dynamische 

prijszetting waarbij de vergoeding verhoogt/verlaagt wanneer de vraag hoger/lager is (bv. Uber en 

Deliveroo). Ook hanteren platformen allerlei ‘zachte’ maatregelen die de werkers ertoe aanzetten 

hun diensten te leveren wanneer er vraag is. Zo worden werkers geïnformeerd wanneer het 

platform een grote vraag (beschikbare ritten, aantal bestellingen) verwacht, ook als de werkers 

aangeven niet actief te willen zijn. Werkers die vaker ingaan op de vraag (ritten aanvaarden) krijgen 

een hogere vergoeding (De Groen & Maselli, 2016). Deliveroo koeriers krijgen extra loon als ze 

meer bestellingen doen in een bepaalde tijdsperiode. Werkers die minder actief zijn op het platform 

worden onderaan de lijst geplaatst waardoor ze minder geselecteerd worden. 

Beoordelingen 

Beoordelingen spelen een belangrijke rol in het toewijzen van taken en het selecteren van werkers 

(De Groen & Maselli, 2016). Wanneer iemands gemiddelde beoordeling beneden onder een 

bepaalde drempel ligt, kan de deelwerker van het platform worden uitgesloten (Hof van Justitie van 

de Europese Unie, 2017).  

Beoordelingen verhogen enerzijds de kans dat de geleverde dienst van goede kwaliteit zal zijn. 

Problematisch is echter dat gebruikersbeoordelingen niet steeds objectief zijn en gemanipuleerd 

kunnen worden (Newlands, Lutz & Fieseler, 2017; zie ook hoofdstuk 3). Bovendien leidt het 

beoordelingssysteem ertoe dat het merendeel van de taken naar een kleine groep werkers gaat 

(De Groen & Maselli, 2016).  

Machtsrelatie platform -deelwerker 

De platformen hebben op verschillende manieren macht over de deelwerkers. Een eerste manier 

is door de gebruiksvoorwaarden regelmatig te veranderen. Hierdoor weten deelwerkers vaak niet 

meer onder welke voorwaarden ze werken. Ook kunnen platformen eenzijdig en zonder 

weerwoord de profielen van deelwerkers deactiveren waardoor het aanwerven en ontslaan van 

personeel zeer eenvoudig wordt. Daarnaast maken de platformen het moeilijk om over te stappen 

naar alternatieve platformen. Het gerealiseerde werk, netwerk en reputatie zijn niet overdraagbaar. 

Hierdoor houden ze controle over de gehele loopbaan van een deelwerker. Daarnaast beperken 

de deelplatformen vaak de communicatiemogelijkheden met het platform en bepalen ze eenzijdig 

hoe discussies formeel of informeel worden behandeld (Newlands, Lutz & Fieseler, 2017).  
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In welke mate hebben de online platformen een invloed op de traditionele arbeidsmarkt? 

Deelplatformen blijken momenteel nog geen belangrijke impact te hebben op de traditionele 

arbeidsmarkt (De Groen & Maselli, 2016):  

• Het aantal deelwerkers is nog bescheiden. Volgens schattingen van CEPS zijn er 

ongeveer 100,000 werkers actief in de deeleconomie in de EU. Zij vertegenwoordigen 

0.05% van alle werknemers in de  EU, wat beduidend lager is dan de 0.4% tot 1.0% in de 

VS (De Groen & Maselli, 2016).  

• De jobs die de deeleconomie creëert, dienen tot nu toe vooral als een aanvullend 

inkomen voor werkers. Enkel een zeer beperkt deel van de werkers halen hun 

hoofdinkomen uit de deelplatformen. Uit interviews blijkt ook dat sommigen het niet zien 

als werk, maar eerder als een vorm van vrije tijdsbesteding. Anderen beschouwen zichzelf 

als ondernemers of gebruiken de platformen om nieuwe business ideeën te testen (De 

Groen & Maselli, 2016).  

Een studie uit de VS stelt dat Airbnb initieel een positieve impact heeft op de tewerkstelling 

in de toerismesector. De deeleconomie creëert nieuwe jobs doordat de lagere 

accommodatieprijzen meer toeristen aantrekken. Dit effect vermindert naarmate het aantal 

Airbnb’s stijgt. Naarmate Airbnb een grotere concurrent wordt van de hotelsector 

wordt het effect op de tewerkstelling negatief. Werknemers in ‘low-end’ hotels verliezen 

hun job terwijl Airbnb gasten geen nieuwe werkers aanwerven (Fang, Ye & Law, 2015).  

In sectoren waar de deeleconomie een belangrijke concurrent is van de traditionele spelers (zoals 

de hotel- en taxisector), kan het de reeds bestaande trend naar flexibele arbeid versterken 

en zelfs als norm zetten. Ook kan het invloed hebben op de lonen die betaald worden (De 

Groen & Maselli, 2016; Sundararajan, 2016). De horeca is één van de sectoren met de grootste 

flexibiliteit. Anno 2016 zijn er per 100 werknemers met een contract van onbepaalde duur 28 

uitzendkrachten, 26 flexijobbers, 33 extra’s en 56 studenten aan het werk (SERV, 2017). Volgens 

een studie van het HIVA zijn kleinere flexibele contracten aan een opmars bezig. In 2015 had 1 op 

de 5 aanwervingen in België betrekking op korte en onregelmatige contracten (Goesaert & 

Struyven, 2017). 

Sundararajan (2016) wijst erop dat deelplatformen de drempel tot het gebruik van allerlei diensten 

(van elektriciens, loodgieters, fotograaf) verlagen waardoor ze vaker beroep op hen doen. De 

deeleconomie kan zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid. Einav, Farronata en Levin 

(2015) achten het vanuit theoretisch oogpunt mogelijk dat eens de platformen hun gewenste 

schaalgrootte hebben bereikt, ze beroep zullen doen op volwaardige tewerkstelling om de kwaliteit 

van de dienst te verzekeren.   

Sels, Vansteenkiste & Knipprath (2017) zien volgende uitdagingen van de deeleconomie voor 

de arbeidsmarkt: 
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“Het leest allemaal als erg sympathiek. Maar toch komt de deeleconomie met haar uitdagingen, ook 

voor de loopbanen van de toekomst. Zo verdraagt het peer-to-peer model zich niet altijd met een 

bestel waarin formele loonarbeid de bron is van belastingen en sociale bijdrage. Op de arbeidsmarkt 

is er een risico van groeiende ongelijkheid. Zo wordt soms gesteld dat de deeleconomie op de 

arbeidsmarkt kansen creëert voor inactieve vrouwen en behoeftige studenten, of voor wie aan de 

zijkant balanceert. Maar soms is het tegendeel waar. Om kans te maken in de deeleconomie moet je 

iets hebben om te delen: een auto, een garage, een kamer, een hamer. Wie dat alles niet heeft, kan 

het niet delen. Bovendien is er een risico op verdringing. Wie in de deeleconomie bijklust of 

gereedschap in- en uitleent, zet mogelijk ook jobs en lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

onder druk.” (Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017, p35) 
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Gevolgen voor regelgeving 

De innovatieve aard van de deeleconomie maakt dat ze niet eenvoudig in te passen is in het huidig 

regelgevend kader. Momenteel opereren vele particuliere aanbieders op informele wijze wat zorgt 

voor oneerlijke concurrentie met de traditionele spelers12. De manier waarop de regelgeving 

omgaat met de deeleconomie kan een belangrijke impact hebben op de concurrentie met de 

traditionele sector. De afwezigheid van regelgeving wordt zelfs aangehaald als één van de oorzaken 

van de snelle groei van de deeleconomie (Hill, 2015 in Newlands, Lutz & Fieseler, 2017). Anderzijds 

schrikt de onduidelijke regelgeving ook potentiële, eerlijke aanbieders af. 

Vanuit de economische theorie zijn er twee tegengestelde visies op regelgeving. De ene visie 

beschouwt regelgeving als een antwoord op marktfalingen. Niet gereguleerde hotels kunnen 

bijvoorbeeld de veiligheid van hun gasten in het gedrang brengen. Regelgeving dient dan om de 

consument te beschermen tegen malafide uitbaters. Vanuit een andere visie is regelgeving vooral 

ontwikkeld om de belangen van gevestigde spelers te verdedigen en beperkt het de concurrentie. 

Een wettelijke beperking op het aantal hotelkamers laat bijvoorbeeld toe hogere prijzen aan te 

rekenen. Volgens deze laatste visie zorgt de deeleconomie voor een groter aanbod, lagere prijzen 

en misschien een betere dienstverlening (Einav, Farronato & Levin, 2015).  

De uitdaging is om enerzijds de deeleconomie in het regelgevend kader te passen en anderzijds de 

regelgeving op haar beurt aan te passen aan de nieuwe socio-economische realiteit. Regelgeving 

behelst heel veel verschillende aspecten gaande van vergunningen, verzekeringen tot 

arbeidsrelaties. In dit onderdeel bespreken we enkele algemene aspecten waaronder het 

onderscheid particulier-professioneel, consumentenbescherming en de vraag of platformen 

bemiddelaars zijn dan wel dienstverleners.  

Particulier of professioneel? 

De deelplatformen stellen particulieren in staat op eenvoudige wijze de professionele markt te 

betreden, op kleinschalige voet. De massa aan kleine ondernemers die zo ontstaat, 

vertegenwoordigt ondertussen een belangrijk marktaandeel. Ze richten zich tot dezelfde klanten 

als traditionele spelers en bieden gelijkaardige producten en diensten aan. Er blijkt bovendien 

relatief weinig verschil te zijn tussen wat een Vlaamse Airbnb uitbater jaarlijks gemiddeld verdient 

(€4.315; De Tijd, 22/09/2017) en wat een horecazelfstandige in bijberoep gemiddeld verdient op 

jaarbasis (€3.200 euro, bruto-beroepsinkomsten verminderd met beroepsuitgaven en -lasten; 

RSVZ ,2016).  

                                                      
12 De deelplatformen schuiven de verantwoordelijkheid om de regelgeving na te leven door naar hun 

gebruikers, zonder veel ondersteuning noch controle. Dit staat in schril contrast met de ondersteuning die 

de platformen bieden voor andere aspecten van ‘professionele’ bedrijfsvoering zoals het voorzien van 

professionele fotoshoots, het geven van allerlei verkooptips, … Doordat er geen controle is, opent Airbnb 

de weg voor zogenaamde schaduwhotels die zich niet in regel stellen met geldende wetgeving. De Tijd 

(04/08/2017) botst in haar onderzoek naar Airbnb op 27 verhuurders die ware ‘Airbnb-ketens’ uitbaten met 

10 tot zelfs meer dan 80 woningen.  
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De vervaging van het onderscheid tussen particulier en professioneel kan men op verschillende 

manieren opvangen. Zo kan men ervoor kiezen het onderscheid scherper te formuleren door 

drempelwaarden te hanteren. Een particulier is dan iemand die slechts enkele keren per jaar actief 

is en er een beperkt inkomen, en zeker niet zijn hoofdinkomen, uit realiseert (Petropoulos, 2017). 

Anderzijds kan men het onderscheid laten varen en iedereen dezelfde spelregels opleggen. Een 

derde mogelijkheid is om nieuwe regelgeving te ontwikkelen gericht op de nieuwe vormen van 

deeleconomie.  

De Brusselse regering heeft in april 2016 een nieuw regelgevend kader ontworpen voor ‘logies bij 

de bewoner’. Deze worden echter als omslachtig beschouwd (De Tijd, 29/03/2016). De bedoeling 

zou zijn om de consumentenervaring van een gedeelde kamer gelijk te stellen met dat van een 

hotelkamer, waarbij van verhuurders wordt verwacht dat ze gelijkaardige diensten aanbieden 

(Newlands, Lutz & Fieseler, 2017). 

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen geen onderscheid te maken tussen particuliere en 

professionele aanbieders van accommodaties. Voor elke logiesvorm gelden dezelfde 

basisnormen  in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne. Wel heeft de Vlaamse 

regering de administratieve regels vereenvoudigd en gemoderniseerd. Het nieuwe logiesdecreet is 

in voege sinds 1 april 2017. Na 4 maanden blijkt 85% van de Vlaamse Airbnb-verhuurders niet in 

orde te zijn (De Tijd, 04/08/2017).  

Voor hobbykoks gelden dezelfde regels inzake voedselveiligheid als restaurants. Deze regels 

kunnen eventueel gemoderniseerd en vereenvoudigd worden zodat ze ook toepasbaar zijn op 

deelplatformen . Volgens De Keyzer (in De Tijd, 02/05/2017) zijn deze regels te streng en afgestemd 

op restaurantketens.  

Anderzijds heeft de federale regering een fiscaal voordeelstatuut ontworpen waarbij inkomsten uit 

erkende deelplatformen tot €5.100 worden belast aan 10%. “Op deze manier wordt bijklussen via 

deze economie fiscaal aangemoedigd, maar wordt tevens voorkomen dat er al te veel concurrentie komt 

met de klassieke zelfstandigen” (Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017). Eind augustus 2017 waren 

er 13 erkende deelplatformen, waaronder Flavr, Menu Next door en UberEats. De populairste 

platformen zoals Airbnb en Deliveroo ontbreken echter in de lijst. 

Consumentenbescherming 

De regelgeving beschermt consumenten door informatie-, kwaliteits- en veiligheidseisen te stellen 

aan de uitbaters. Zo kunnen consumenten gerust zijn dat de regels van brandveiligheid of 

voedselveiligheid nageleefd worden. De uitbaters krijgen door de overheid na screening een 

vertrouwenswaardig stempel (Sablik, 2014). 

De deelplatformen stellen dat hun beoordelingssystemen een superieure vorm van controle zijn 

op de kwaliteit. Uitbaters worden continu door gebruikers beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat 

gebruikers over veel meer informatie beschikken wat het vertrouwen doet stijgen. Slechte 

dienstverlening kan zo vermeden worden. Toch bieden deze beoordelingssystemen volgens de 
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OECD (2016) geen alternatief kader voor de consumentenbescherming. Beoordelingen zijn 

subjectief en geven geen objectieve informatie over de kwaliteit van de dienst of het product. Dit 

kan leiden tot een verlies aan accuraatheid en vooroordelen. Ook bestaat het risico op strategische 

overwegingen bij wederzijdse beoordelingen (Zervas, Prosperio & Byers, 2015). 

De deelplatformen leiden zelf ook tot nieuwe bekommernissen over consumentenbescherming, 

met name de privacy van gebruikers. De platformen beschikken over heel veel individuele data die 

vanuit een machtspositie door het platform misbruikt kunnen worden (OECD, 2016). Einav, 

Farronato en Levin (2015) roepen volgende vragen op. Welke rechten kunnen consumenten 

inroepen om het gebruik van hun data door de platformen te beperken? Mag een platform 

individuele beoordelingen of aankoopgeschiedenissen verkopen? Indien een deelwerker of een 

consument een slechte beoordeling krijgt, kunnen ze dan een tweede kans krijgen? 

De deelplatformen leiden daarnaast tot een winner-takes-it-all markt waarbij één bedrijf een groot 

marktaandeel verwerft. Dit leidt tot een machtspositie waarbij één speler de prijzen en 

voorwaarden kan bepalen. Het platform kan zo onredelijk grote winstmarges aanrekenen.  

Bemiddelaar of dienstverlener? 

De deelplatformen zien zichzelf louter als bemiddelaars van transacties tussen individuen en niet 

als werkgever (De Groen & Maselli, 2016). Een advies van het Europees Hof Van Justitie in de zaak 

Uber verwerpt echter deze stelling. Het stelt dat Uber een transportbedrijf is en geen digitale 

tussenpersoon. Vanuit economisch oogpunt is de vervoerdienst het hoofdbestanddeel. Het 

elektronisch in contact brengen van passagiers en chauffeurs via een app staat niet op zichzelf en is 

een ondergeschikt bestanddeel (Hof van Justitie van de Europese Unie, 2017).  

Ook deelplatformen die actief zijn binnen de horeca zouden volgens bovenstaande redenering geen 

bemiddelaars zijn, maar eerder horecazaken. Platformen van accommodatie- en maaltijddelen staan 

immers niet op zichzelf en zijn een ondergeschikt bestanddeel van het daadwerkelijk verschaffen 

van accommodaties en maaltijden. Omgekeerd oefenen de aanbieders van particuliere 

accommodaties en maaltijden geen activiteit uit die los van dat platform bestaan. Hun activiteiten 

kunnen juist alleen maar dankzij dit platform bestaan en zouden zonder dat platform geen zin 

hebben. Bovendien hebben de platformen zeggenschap over de voorwaarden waaronder de niet-

elektronische dienst wordt verricht. Platformen van maaltijddelen bepalen feitelijk de prijs van de 

dienst. Platformen voor thuislevering van de maaltijden informeren koeriers wanneer ze een groter 

aantal bestellingen kunnen verwachten. Platformen van accommodatiedelen oefenen indirect 

invloed uit op de kwaliteit van de dienst, waarbij aanbieders met te lage beoordelingsscores kunnen 

uitgesloten worden van het platform.  

Indien dit advies gevolgd wordt door het Europese Hof van Justitie zijn de gevolgen verregaand. 

De platformen zijn dan feitelijk werkgevers met verplichtingen inzake sociale zekerheid. Ook 

zouden ze dan aan dezelfde vergunnings- of licentievoorwaarden worden onderworpen als 

traditionele spelers (hotels en restaurants). Ook zouden de deelplatformen de 
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verantwoordelijkheid om de regelgeving na te leven niet meer kunnen doorschuiven naar hun 

gebruikers. 

Dit staat haaks op de richtsnoeren die de Europese Commissie in 2016 aanreikte om de 

deeleconomie te reguleren. In haar “Europese agenda voor de deeleconomie” stelt de Europese 

Commissie dat “platformen mogen niet aan vergunnings- of licentievoorwaarden worden onderworpen 

indien zij louter bemiddelen tussen consumenten en degenen die de daadwerkelijke dienst aanbieden. De 

lidstaten moeten ook een onderscheid maken tussen particulieren die incidenteel diensten aanbieden en 

aanbieders die dit professioneel doen”. En verder: “De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de consumenten 

een hoog niveau van bescherming genieten tegen oneerlijke handelspraktijken, zonder dat onevenredige 

verplichtingen worden opgelegd aan particulieren die slechts incidenteel diensten verlenen” (Europese 

Commissie, 2016). 
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Maatschappelijke gevolgen 

Overtoerisme 

Doordat de kostprijs van overnachtingen daalt, wordt overnachten in toeristische bestemmingen 

toegankelijker voor een breder publiek. Bovendien verblijven deze gasten vaker in residentiële 

gebieden om te ‘leven als een local’. Platformen van accommodatiedelen dragen zo deels bij tot het 

recente fenomeen van overtoerisme. Hierbij kennen bekende toeristische bestemmingen een zeer 

grote instroom van toeristen, vaak tegen de zin van de lokale bewoners. De deeleconomie is 

evenwel niet de enige factor. Lage kosten maatschappijen en cruiseschepen dragen ook hiertoe bij. 

Bovendien stijgt het aantal reizigers organisch door de economische ontwikkeling van regio’s zoals 

Azië en Latijns-Amerika.  

Toeristen die verblijven in residentiële gebieden kunnen spanningen veroorzaken met de lokale 

bevolking. Het gedrag van toeristen is soms onaangepast, de leefbaarheid van lokale 

gemeenschappen staat onder druk, winkels richten zich meer en meer op toeristen en minder op 

de lokale bevolking… De economische meerwaarde van toerisme is voor de lokale bevolking vaak 

minimaal, hoewel het nieuwe jobs kan creëren (Skift, 16/08/2017). 

Daarnaast maken de deelplatformen ook nieuwe toeristische gebieden, waar hotelontwikkeling 

voordien niet interessant was, toegankelijker. Ook niet-traditionele bestemmingen kunnen zo mee 

genieten van het opkomend toerisme (OECD, 2016). De deeleconomie kan zo bijdragen tot het 

sturen van de opkomende groep reizigers en druk wegnemen van de grote toeristische centra. 

Regelgeving zal ook in dit thema een bepalende rol spelen, bijvoorbeeld door het opleggen van 

bepaalde beperkingen dat een kamer voor korte periodes mag verhuurd worden en door het 

vastleggen van bepaalde zones waar dit toegestaan is (Skift, 16/08/2017). 

Ongelijkheid 

Deelplatformen claimen vaak dat het mensen in staat stelt om iets extra te verdienen waardoor 

lagere inkomensgroepen economisch kunnen opklimmen. De realiteit is vaak andersom. Om te 

kunnen delen, moet men iets hebben om te delen. Het zijn vaker de meer welgestelden die een 

kamer of gehele woning op overschot hebben (Morgan Stanley, 2015; Sels, Vansteenkiste & 

Knipprath, 2017). 

Onderzoek van Schor (2017) toont aan dat de deeleconomie leidt tot meer inkomensongelijkheid. 

Hoogopgeleide personen begeven zich via de deelplatformen op terreinen die laag opgeleide 

personen voordien uitoefenden (zoals taxiritten, kuisen, huishoudelijke taken).  

Ook de verdeling van de toegevoegde waarde is ongelijk verdeeld. Een grote bron van meerwaarde 

van de deelplatformen zijn de beoordelingen die de gebruikers schrijven maar door de platformen 

worden toegeëigend (Frenken & Schor, 2017). Eigenaars van deelplatformen zijn vaak dollar-

miljardairs (Schor, 2017).  
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Daarnaast blijken deze platformen vatbaar te zijn voor discriminatie. Zo zouden Afro-Amerikanen 

vaker geweigerd worden als gasten en verdienen ze minder als Airbnb gastheer. Ook de 

beoordelingen zouden raciaal gekleurd zijn (Schor & Attwood-Charles, 2017). 
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