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Regulering in de nieuwe economie: een
inleiding

S.H. Ranchordás*186

Deze inleiding reflecteert op de belangrijkste kenmerken van de

zogenaamde ‘nieuwe economie’: een economie waar bedrijven

over overvloedige informatie beschikken over consumenten en

hun persoonlijke preferenties en waar peer-to-peer(p2p)-

transacties concurreren met traditionele business-to-consum-

er(b2c)-diensten. Deze bijdrage bespreekt de rol van technolo-

gie in het ontstaan van de p2p-economie en de spanning tussen

centralisatie en decentralisatie van informatie en economische

macht in de nieuwe economie.

1. Inleiding

De digitale revolutie kan niet meer tegengehouden wor-
den. Onze economie en maatschappij worden grotendeels
gestuurd of beïnvloed door big data, digitale platformen,
kunstmatige intelligentie (AI en machine learning) en
internet of things (IoT).1 Meerdere academici beweren
dat blockchaintechnologie de volgende digitale revolutie
aan het starten is: een revolutie waar digitale interme-
diairs zullen verdwijnen en burgers op een veilige manier
rechtstreeks met elkaar kunnen handelen.2 Digitalisering
biedt veel kansen aan de overheid, burgers en het bedrijfs-
leven.3 Toch is digitalisering een ‘groot woord’ met weinig
betekenis.4 Tegenwoordig wordt het woord ‘digitaal’ aan
bijna alle onderwerpen gekoppeld en worden de genoem-
de technologieën beschouwd als oplossingen voor alle
kwalen van onze maatschappij. Er wordt ook beweerd
dat het recht achterloopt op technologie en digitalisering
maar er wordt ook vaak vergeten dat het recht een unieke

meerwaarde heeft: de bescherming van publieke waarden
en de grondrechten van burgers.5

De relatie tussen technologische ontwikkelingen en het
recht blijft echter onderbelicht in de Nederlandse juridi-
sche literatuur. In de internationale literatuur wordt
steeds meer aandacht besteed aan de rol van het recht in
de regulering van nieuwe technologieën: bijvoorbeeld
Frank Pasquale, K. Sabeel Rahman en Julie Cohen laten
zien in hun onderzoek hoe onze economie en maatschap-
pij aan het veranderen zijn met de opkomst van digitale
platformen en wat de rol van het recht daarin moet zijn.6

Platformen veranderen de manier waarop informatie
wordt verzameld en verwerkt, hoe diensten worden ver-
leend en hoe werk wordt georganiseerd.7 Met de ‘Uberi-
sering’ van de economie zijn de begrippen van ‘werkne-
mer’ en ‘werkgever’ aan het schuiven omdat bijna ieder-
een af en toe kan ‘werken’ voor een platform zoals Uber,
Foodora of Deliveroo.8 De juridische bescherming van
arbeid wordt gemakkelijk geruild voor het gemak van
een platformdienst.
De implicaties van de platformsamenleving zijn ook
zichtbaar in het bestuursrecht, aangezien meerdere digi-
tale platformen met gereguleerde diensten adverteren of
rechtstreeks aanbieden, terwijl de dienstverleners over
geen enkele van de vereiste vergunningen beschikken.
Platformen zoals Uber of Airbnb beweren dat zij enkel
onlinediensten zijn en volgens de Richtlijn Elektronische
handel (2000/31/EG), de bepalingen inzake het vrije
dienstenverkeer (art. 56 VWEU) en de Dienstenrichtlijn
(2006/123/EG) zijn nationale regels omtrent de regule-
ring van personenvervoer niet van toepassing op online-
diensten. In het arrest Asociación Professional Elite
Taxi/Uber Systems Spain kwam het Hof van Justitie tot
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Zie: P. de Filippi & A. Wright, Blockchain and the Law: the Rule of Code, Cambridge (MA): Harvard University Press 2018; M. Abramowicz,
‘Cryptocurrency-Based Law’, Arizona Law Review 2016/58, p. 359.
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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, iOverheid, Amsterdam: Amsterdam University Press 2011.3
Zie K. van Noortwijk & R. De Mulder, ‘Het rijpingsproces van juridische technologie: Vooruitzichten voor de zelfrijdende rechter’, Computerrecht
2018/50.

4

Zie L. Kool, J. Timmer, L. Royakkers & R. van Est, Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving, Den Haag: Rathenau
Instituut 2017; M.J. Vetzo, J.H. Gerards & R. Nehmelman, Algoritmes en grondrechten, Den Haag: Boom juridisch 2018.

5

Zie F.A. Pasquale, ‘Two Narratives of Platform Capitalism’, Yale L. & Policy Review 2016/35, p. 309; K. Sabeel Rahman, ‘The New Utilities: Private
Power, Social Infrastructure, and the Revival of the Public Utility Concept’, Cardozo Law Review 2018/39, p. 101; J.E. Cohen, ‘The Regulatory State
in the Information Age’, Theoretical Inquiries L. 2016/17, p. 369; J.E. Cohen, ‘Law for the Platform Economy’, U.C. Davis Law Review 2017/51, p. 133.

6

A. Rosenblat & L. Stark, ‘Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case for Uber’s Drivers’, International Journal of Communication
2016/10.

7

J. Prassl, Humans as a Service, Oxford: Oxford University Press 2018.8
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de conclusie dat de kwalificatie van de activiteiten van
digitale platformen niet eenvoudig is.9

Terwijl sommige platformen louter bestaan uit een be-
middeling tussen een aanbieder en een consument,
proberen andere platformen (zoals Uber) een actievere
rol te spelen en de inhoud van de prestatie te controleren.
Uber bemiddelt bij de transactie en de betaling, beheert
de beoordeling van beide partijen en geeft duidelijke in-
structies aan chauffeurs. Derhalve heeft het Hof gecon-
cludeerd dat Uber een taxibedrijf is en niet enkel een
onlinedienst.10 In dit laatste geval kan het Unierecht deze
platformen ‘niet redden’ van de toepassing van nationaal
bestuursrecht en de vergunningen die gepaard gaan met
de beoefening van gereguleerde beroepen. Met andere
woorden, digitale platformen kenteren onze economie
ondanks een bewuste of onbewuste omzeiling of negering
van bestaande regels. Het Unierecht biedt mogelijkheden
voor het vrije verkeer van onlinediensten zolang de
technologie geen kunstgreep wordt om nationale regels
te ontwijken. Desalniettemin worden juridische proble-
men zoals de kwalificatie van diensten in de platformsa-
menleving steeds lastiger. Bovendien is de impact van
de platformsamenleving niet beperkt tot een rechtsgebied
of een materie. Toch voeren juristen uit verschillende
gebieden en technologen nauwelijks interdisciplinaire
gesprekken met elkaar. Als gevolgen zien we dat juristen
uit verschillende rechtsgebieden niet altijd verbanden
leggen tussen de diverse effecten van technologie op de
maatschappij en economie.
De bestudering van technologie wordt te vaak overgelaten
aan privacy- en cybersecurityacademici of wordt uitge-
voerd en gedeeld binnen kleine groepen met dezelfde
opleiding en oriëntatie. De effecten van de datagestuurde
maatschappij en economie worden helaas niet volledig
besproken in de Algemene verordening gegevensbescher-
ming en de problemen van de informatiemaatschappij
kennen geen juridische grenzen tussen publiek en pri-
vaatrecht. Kortom: een overkoepelend overzicht van de
belangrijkste effecten van technologie op de economie
en het economisch recht ontbreekt.
Aan de hand van dit themanummer en in deze bijdrage
reflecteer ik samen met een aantal academici actief op
het gebied van het Europees en economisch recht (zie
artikelen C. Cauffman, V. Daskalova, S. Garben, I. Graef,
R. Steppe) op de belangrijkste kenmerken van de zoge-
naamde ‘nieuwe economie’: een economie waar bedrijven
over overvloedige informatie beschikken over consumen-
ten en hun persoonlijke preferenties. In de nieuwe eco-
nomie wordt informatie beschouwd als ‘macht’ (‘de
nieuwe olie’).11 Ondanks de overvloed aan informatie is
deze machtspositie vaak eenzijdig en geplaatst in de
handen van bedrijven of grote digitale platformen. Deze
platformen kunnen de prijzen en voorwaarden van kleine
aanbieders beïnvloeden of zelfs bepalen, aangezien zij

bijna zonder tegenwicht de ‘regels van het spel’ maken
(zie artikel V. Daskalova). De nieuwe economie is geken-
merkt door ‘virtuele concurrentie’, prijsdiscriminatie,
een gedeeltelijk afscheid van het vergunningensysteem
en ‘command-and-control’-overheidsregulering.12

Dit themanummer besteedt aandacht aan de economische
effecten van de nieuwe economie (voor de maatschappe-
lijke dimensie, zie het artikel van S. Garben). Er wordt
ook gereflecteerd op de explosieve groei van de macht
van digitale platformen zoals Google, Amazon, Alibaba
en Facebook (zie de artikelen van I. Graef en
V. Daskalova). Deze platformen centraliseren financiële
middelen, informatie en politieke invloed.
Deze korte inleiding begint met een aantal verklarende
punten over de term ‘nieuwe economie’. Daarna komen
het aanbod en de toename van p2p-transacties en de
spanning tussen centralisatie en decentralisatie van macht
in de deeleconomie aan de orde. Deze korte inleiding
probeert verbanden te leggen tussen de verschillende
artikelen van dit themanummer van SEW en te reflecte-
ren op de rol van technologie in de nieuwe economie.

2. De ‘nieuwe economie’

‘Antitrust in the new economy’, een artikel van Richard
Posner uit 2001, vormde de inspiratie voor dit artikel (en
tevens voor dit themanummer van SEW).13 In 2001
schreef Posner dat de nieuwe economie uit drie sectoren
bestond: bedrijven die software produceren (bijvoorbeeld
Microsoft), digitale platformen zoals Amazon die online-
diensten aanbieden en telecommunicatiebedrijven die
de eerste twee sectoren ondersteunen. Posner vroeg zich
toen al af hoe het traditionele mededingingsrecht een
adequaat antwoord kon geven op de kenmerken van deze
nieuwe sectoren. Posner concludeerde dat de Amerikaan-
se ‘antitrust law’ voldoende flexibiliteit bood voor deze
sectoren en hun nieuwe ontwikkelingen, het probleem
lag echter op het gebied van de handhaving van bestaande
regels. Zeventien jaar later kampen regelgevers nog steeds
met de ‘nieuwe economie’ en de toepassing van sectorale
regelgeving en mededingingsrecht. De wereld is sinds
het artikel van Posner veranderd en complexer geworden.
Digitale platformen willen tegenwoordig hun eigen regels
opleggen aan alle marktactoren (zie artikel van
V. Daskalova), consumenten worden overspoeld met ge-
personaliseerde advertenties en betalen verschillende
prijzen op basis van de verzamelde informatie (zie artikel
R. Steppe), dienstverleners worden uitgesloten van
marktplaatsen als zij zich niet houden aan de regels van
het platform (zie C. Cauffman) en het wordt steeds
moeilijker om te beoordelen of consumenten of klanten

M.R. Botman, ‘Uber: online dienst of vervoersbedrijf?’, NtEr 2018/1, p. 21.9
HvJ EU 20 december 2017, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981 (Asociación Elite Taxi/Uber Systems Spain).10
V. Mayer-Schönberger & T. Range, De Data-Economie, Amsterdam: Maven Publishing 2018; V. Mayer-Schönberger & K. Cukier, De big data revo-
lutie: Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden, Amsterdam: Maven Publishing 2013.

11

Zie A. Ezrachi & M. Stucke, Virtual Competition: The Promise and Perils of Algorithm-Driven Economy, Cambridge (MA): Harvard University Press
2016.

12

R.A. Posner, ‘Antitrust in the new economy’, Antitrust Law Journal 2001/68, afl. 3, p. 925-943.13
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worden benadeeld door discriminerende gedragingen
van digitale platformen (zie I. Graef). Ondanks deze uit-
dagingen groeit de belangstelling voor de nieuwe econo-
mie en ook het besef dat concurrentie virtueel is gewor-
den.
De nieuwe economie van 2018-2019 verwijst nog steeds
naar de door Posner genoemde sectoren. Desalniettemin
is de positie van digitale platformen gegroeid dankzij de
grote hoeveelheid informatie die zij in de afgelopen de-
cennia hebben verzameld. Vanuit een conceptueel per-
spectief kampt de nieuwe economie vooral met drie
centrale spanningen:
i. De centralisatie van economische macht, middelen,

informatie en vertrouwen in de hand van digitale
platformen en andere professionals vs. de toenemen-
de belangstelling voor technologie zoals blockchain
die de decentralisatie van middelen mogelijk maakt.

ii. De bescherming van publieke waarden (bijvoor-
beeld, volksgezondheid, brandveiligheid, leefbaar-
heid van wijken) en de verwachtingen van professio-
nals die opleidingen hebben gevolgd en vergunnin-
gen hebben aangevraagd om hun beroepen te kun-
nen oefenen aan de hand van traditionele regulering
vs. brede concurrentie, lage prijzen en meer innovatie
door middel van de toename van het aantal dienst-
verleners in de p2p-economie.

iii. De efficiëntie van prijsdiscriminatie en de onderlig-
gende verzameling van informatie vs. het gebrek
aan transparantie die de verzameling van persoons-
gegevens vaak kenmerkt (zie artikel R. Steppe).

In het resterende deel van dit artikel verken ik twee van
deze spanningen samen met drie elementen van de
‘nieuwe economie’ die nauwelijks samen worden geana-
lyseerd: informatie, vertrouwen en gemak. Technologi-
sche oplossingen worden omarmd en geïmplementeerd
om het leven van consumenten en burgers zo gemakke-
lijk mogelijk te maken. Datagestuurde technologie maakt
het mogelijk om dit gemak te creëren en voldoende infor-
matie over individuen te verzamelen zodat consumenten
en dienstverleners meer over elkaar weten. Gemak gaat
niettemin soms boven de bescherming van publieke be-
langen.14

Technologie heeft de huidige economie nieuw leven in-
geblazen en is onze maatschappij aan het veranderen op
verschillende manieren. Ten eerste wordt meer informa-
tie over consumenten en burgers verzameld waardoor
bedrijven diensten en prijzen kunnen personaliseren en
aanpassen (zie artikel R. Steppe). Bedrijven verzamelen
informatie omtrent het internetgebruik van consumenten
om meer inzicht te verkrijgen in hun preferenties, keuzes

en financiële situatie. Deze informatie wordt niet enkel
door bedrijven maar ook door de overheid verzameld,
met name om de kwaliteit en het gemak van publieke
diensten te verbeteren. Aan de hand van sensoren (IoT)
wordt bijvoorbeeld informatie over burgers verzameld.
In een slimme stad lopen burgers niet meer anoniem
over straat. Hun bewegingen en keuzes worden steeds
vaker geregistreerd door camera’s, crowdmanagement-
sensoren en andere IoT-instrumenten.15

Ten tweede worden verzamelde persoonsgegevens niet
alleen gedigitaliseerd maar ook verwerkt, waardoor losse
stukken informatie betekenis krijgen dankzij big data en
kunstmatige intelligentie. Met de hulp van algoritmes
worden slimme redeneringen gemaakt aan de hand van
de verzamelde (en soms ontbrekende) informatie. De
effecten van het gebruik van algoritmes die informatie
interpreteren en conclusies trekken, zijn al zichtbaar in
onze maatschappij en economie: algoritmes bepalen niet
enkel de advertenties die wij ontvangen maar zij contro-
leren vaak ook pensioenfondsen, de hoogte van boetes
en kredietbeoordelingen van consumenten in de finan-
ciële wereld.16 Algoritmes trekken conclusies op basis
van bepaalde processen en door het volgen van stappen:
ze zijn niet neutraal maar het resultaat van de informatie
die hen wordt toegediend. Dankzij de genoemde techno-
logieën kunnen kosten worden bespaard en worden
processen geoptimaliseerd.17 De brede toepassing van
algoritmes kan niettemin leiden tot ‘robot-gelijkheid’,
weinig maatwerk en profilering.18 Het is juist op dit ge-
bied dat het recht een belangrijk rol heeft en moet zorgen
dat grondrechten niet onbeschermd blijven, de verzame-
ling van gegevens zo transparant mogelijk plaatsvindt en
dat burgers de redenering van algoritmes kunnen volgen
bij geautomatiseerde besluiten (indien dat mogelijk is
en ook het geval zou zijn geweest bij een menselijke be-
slissing).19

Technologie speelt ook een positieve rol in de nieuwe
economie: dankzij de combinatie van verschillende
technologieën, wordt de toegang tot verschillende mark-
ten en de participatie in de economie verbeterd. Dit is
voornamelijk zichtbaar in het kader van de zogenaamde
‘deeleconomie’ of ‘p2p-economie’.

3. De platformeconomie, p2p-transacties
en de centralisatie van macht

In de nieuwe economie worden (ooit) complexe transac-
ties vereenvoudigd door technologie, het gebrek aan ver-
trouwen dat transacties tussen vreemden (ooit) kenmerk-

Advies Raad van State betreffende digitalisering, Sc. 2018, nr. 50999.14
I.C.L. Ng & S.Y.L. Wakenshaw, ‘The Internet-of-Things: Review and Research Directions’, (2017) 34 International Journal of Research in Marketing
3, 4.

15

Zie F. Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information, Cambridge (MA): Harvard University Press 2015.16
R. Kitchin, ‘Thinking Critically about and Researching Algorithms’, Information, Communication & Society 2017/20, p. 14, 15; T. Gillespie, ‘The
Relevance of Algorithms’, in: T. Gillespie, P.J. Boczkowski & K.A. Foot (red.), Media Technologies: Essays on Communications, Materiality, and So-
ciety, Cambridge (MA): Harvard University Press 2014, p. 167.

17

Advies Raad van State betreffende digitalisering, Sc. 2018, nr. 50999.18
Zie bijvoorbeeld M. Hildebrandt, Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology, Cheltenham: Edward Elgar
2015; M. Hildebrandt, ‘Law as Information in the Era of Data-driven Agency’, Modern Law Review 2016/79, p. 1.

19
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te, wordt overbrugd. Bijvoorbeeld, twee decennia geleden
zou de meerderheid van de consumenten nooit in de lo-
geerkamer van vreemden hebben willen overnachten. In
2018 zijn de meesten bekend met het Airbnb-fenomeen:
een digitaal platform dat ons de mogelijkheid biedt om
accommodatie bij vreemden te reserveren. Sinds de op-
richting van Airbnb en andere vergelijkbare platformen
(bijvoorbeeld Wimdu, HomeAway) hebben duizenden
toeristen overnacht in Nederlandse huizen. Digitale
platformen zoals Airbnb maken transacties laagdrempelig
en informeel, aangezien ze ook als ‘matchmakers’ func-
tioneren: ze stellen consumenten voor aan ‘prosumenten’
en bieden de benodigde technologie om diensten op in-
formele wijze te verlenen. De Europese Commissie en
de Federal Trade Commission hebben de voordelen van
de deeleconomie voor de markt meermaals benadrukt.20

De Europese Commissie definieert de ‘deeleconomie’
als:

‘(…) bedrijfsmodellen waarin activiteiten worden gefaci-
liteerd door deelplatforms die een open marktplaats tot
stand brengen voor het tijdelijke gebruik van (vaak door
particulieren aangeboden) goederen of diensten. Bij de
deeleconomie zijn drie categorieën actoren betrokken:
i) dienstverleners die activa, middelen, tijd en/of vaardig-
heden delen – dit kunnen particulieren zijn die af en toe
diensten aanbieden (“peers”) of dienstverleners die in
hun beroepshoedanigheid handelen (“professionele
dienstverleners”); ii) gebruikers hiervan; en iii) tussenper-
sonen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact
brengen – via een online platform – en die transacties
tussen hen faciliteren (“deelplatforms”).’21

BlaBlaCar en Airbnb zijn bekende voorbeelden van digi-
tale platformen actief op het gebied van de deeleconomie.
Deze brede definitie van de deeleconomie verwijst naar
digitale deelinitiatieven die worden beheerd door digitale
platformen en die het mogelijk maken om onderbenutte
goederen te delen. In het kader van de ‘gig-economy’
wordt tijdelijk gebruik gemaakt van goederen en worden
bijna alle transacties gecontroleerd door een digitaal
platform zoals Deliveroo of Foodora (zie artikel S. Gar-
ben).
Platformen op het gebied van de zogenaamde ‘deelecono-
mie’ laten zien dat technologie het verlenen van diensten
laagdrempelig kan maken. In dit kader zijn peer-to-
peer(p2p)-diensten gedeeltelijk business-to-consum-
er(b2c)-diensten aan het vervangen of complementeren.
Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij twee elementen: de
ontwikkeling van beoordelingssystemen (ratings en re-
censies) en de centralisatie van vertrouwen in digitale

platformen. De regulering van bepaalde beroepen en
diensten werd traditioneel gebaseerd op argumenten
omtrent de behartiging van het algemeen belang en de
bescherming van publieke waarden. Consumenten zou-
den over onvoldoende informatie beschikken om te
kunnen beoordelen of een hotel veilig was, daarom
moesten hotels aan meerdere eisen voldoen, vergunnin-
gen aanvragen en inspecties laten verrichten.22 Tegen-
woordig kunnen consumenten informatie over de locatie,
veiligheid en prijs-kwaliteitverhouding van hotels vinden
op verschillende platformen (bijvoorbeeld TripAdvisor)
die informatie verzamelen over de reputatie van hotels
en andere diensten. In het kader van de deeleconomie
gaan digitale platformen een stap verder: het platform
zorgt ervoor dat de betaling veilig wordt afgehandeld en
beheert – aan de hand van eigen regels (zie artikel
V. Daskalova) – een beoordelingssysteem waar gebruikers
p2p-diensten kunnen beoordelen. Op basis van recensies
kunnen consumenten kiezen tussen verschillende
dienstverleners en een basis vinden voor hun vertrouwen
in de kwaliteit van een dienstverlener. Hoewel de meeste
dienstverleners hun goede reputatie willen behouden en
volgens hun opgebouwde reputatie zullen handelen,
blijken deze beoordelingssystemen zeer kwetsbaar te
zijn.23 Recensies zijn vaak incompleet, te positief en ge-
baseerd op onvolledige informatie.24

De moderne p2p-economie is ontstaan dankzij digitale
platformen. Toch zijn sommige dimensies van de p2p-
economie geen goede afspiegeling van een gerechtvaar-
digde en efficiënte toegang tot goederen en diensten.
Sommige diensten in de nieuwe economie blijken
goedkoper en gemakkelijker te zijn omdat dienstverleners
minder verdienen, veel werkdruk ervaren om goed te
presteren en vaak geen recht op sociale zekerheid hebben.
Ook hier geldt op een bijzondere manier dat ‘goedkoop
duurkoop is’. In de nieuwe economie wordt deze prijs
betaald door de zogenaamde ‘gig-workers’ (zie artikel
S. Garben). In de p2p-economie gelden voornamelijk de
regels van het platform (zie V. Daskalova).25

In het boek Democracy against domination analyseert
K. Sabeel Rahman de ontwikkeling van deze nieuwe vorm
van platformkapitalisme waar platformen worden gepre-
senteerd als de nieuwe ‘essentiële faciliteiten’ van de
nieuwe economie.26 Terwijl de eerste decennia van
rechtspraak op het gebied van het mededingingsrecht
gingen over de uitsluiting van marktactoren van fysieke
infrastructuur, zien we al sinds de beroemde Micro-
soft-zaak een verandering op dit rechtsgebied.
Zoals het artikel van C. Cauffman verklaart, is de toegang
tot platformen zoals Amazon van wezenlijk belang vooral
voor aanbieders met weinig naamsbekendheid. Uit on-

Mededeling van de Europese Commissie, Een agenda voor de deeleconomie, COM(2016)356; Federal Trade Commission, The ‘Sharing’ Economy:
Issues Facing Platforms, Participants & Regulators, Washington (DC): FTC 2016.

20

Europese Commissie 2016.21
A. Schwarz & L.L. Wilde, ‘Intervening in Markets on the Basis of Imperfect Information: A Law and Economics Analysis’, University of Pennsyl-
vania Law Review 1979/127, p. 630; A. Maurizi, ‘Occupational Licensing and the Public Interest’, Journal of Political Economy 1974/82, p. 399.

22

F. Pasquale, ‘Reforming the Law of Reputation’, Loyola University of Chicago Law Journal 2015/47, p. 515.23
J.K. Lee, ‘Trust and Social Commerce’, University of Pittsburg Law Review 2015/77, p. 139; L. Heymann, ‘The Law of Reputation and the Interest
of the Audience’, Boston College Law Review 2001/52, p. 1341.

24

O. Lobel, ‘The Law of the Platform’, Minnesota Law Review 2016/101, p. 87.25
K. Sabeel Rahman, Democracy Against Domination, Oxford: Oxford University Press 2017.26
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derzoek blijkt dat de meerderheid van de aanbieders op
Amazon voor uitsluiting van het platform vreest en in
meerdere landen zijn procedures gevoerd tegen platfor-
men vanwege de weigering van toegang tot onlinemarkt-
plaatsen. De vraag of digitale platformen misbruik maken
van hun machtspositie is niettemin zeer complex in de
nieuwe economie: het wordt namelijk steeds moeilijker
om de SSNIP-toets toe te passen op virtuele concurrentie
en op two-sided-markten om de relevante markt te kunnen
definiëren.27

Terwijl digitale platformen de centralisatie van informatie,
kapitaal en macht belichamen, wordt blockchain be-
schouwd als een alternatief voor deze intermediairs.
Omdat de rol van blockchain in de nieuwe economie niet
aan bod komt in dit themanummer van SEW, wordt op
deze plaats kort stilgestaan bij deze nieuwe ontwikkeling
die bestaande economische structuren belooft te vervan-
gen.

4. Decentralisatie van macht met block-
chain?

Blockchain wordt vaak geassocieerd met bitcoin en andere
cryptocurrencies maar deze technologie biedt in de werke-
lijkheid meer mogelijkheden op andere gebieden. De
blockchain is ‘geboren’ voor het brede publiek in 2008
met de beroemde whitepaper van Satoshi Nakamoto.28

Deze paper ging over een nieuw en spannend p2p elek-
tronisch geldsysteem: de bitcoin. In 2009 wordt een
nieuw artikel gepubliceerd waar de broncode voor de
bitcoin wordt uitgelegd. Hoewel weinig bekend is over
de identiteit van Nakamoto, wordt de bitcoin beschouwd
als het eerste blockchainsysteem.29

Blockchain wordt gedefinieerd door vier kenmerken:
(i) decentralisatie (distributed ledgers); (ii) onveranderlijk-
heid; (iii) mogelijkheid om smart contracts te introduceren
in het systeem en prestaties te automatiseren; (iv) vertrou-
wen en transparantie zonder intermediairs.30 Blockchain

belooft een aantal intermediairs en hun kosten af te
schaffen en belooft alternatieve regels voor een gedecen-
traliseerd systeem. De blockchain wordt in dit kader naar
voren gebracht als een onaantastbaar vertrouwenssysteem
waar transacties geverifieerd worden door meerdere
eenheden (‘peers’) en niet door ‘matchmakers’. Op dit
moment worden meerdere blockchaintechnologieën be-
sproken op nationaal en Europees niveau als alternatief
voor bestaande juridische en financiële systemen. De tijd
is echter nog niet rijp om een oordeel te vellen over het
concrete potentieel van blockchain om intermediairs
volledig te supprimeren.

5. Conclusie

In de nieuwe economie concurreren digitale platformen
met elkaar op basis van de data die ze verzamelen. De
grote zorgen van mededingingsautoriteiten zijn verscho-
ven naar de uitdagingen van de zogenaamde ‘virtuele
concurrentie’.31 Bedrijven kunnen burgers steeds vaker
gepersonaliseerde diensten aanbieden en hen aanbiedin-
gen doen aan de hand van de verzamelde informatie.
Bedrijven zijn ook niet de enige actoren die gegevens
verzamelen en verwerken in de ‘nieuwe economie’. Ook
in de publieke sector zien we hoe slimme steden dezelfde
instrumenten hebben omarmd. In meerdere gevallen
worden publiek-private samenwerkingen gesloten met
grote ICT-bedrijven zoals Google die innovatieve diensten
aanbieden maar die ook belangstelling (zouden kunnen)
hebben voor de persoonsgegevens van burgers. Zoals dit
themanummer laat zien wordt de nieuwe economie ge-
kenmerkt door de centralisatie van macht en informatie
rond digitale platformen. De blockchain belooft het tegen-
overgestelde te doen: informatie en macht te decentrali-
seren en de vertrouwenskloof op een democratische wijze
te dichten. Enkel de toekomst kan uitwijzen of de centra-
lisatie of decentralisatie van informatie en economische
macht de strijd zal winnen in de nieuwe economie.
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