
Discussie Verdienmodellen As a Service





Inhoud en doel

• Inspiratie

• Private verdienmodellen in 
“as a service”-diensten

• Stel je eens voor: De 
Private verdienmodellen 
toegepast op 
MaaS-diensten
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Wie heeft er de afgelopen maand gebruik gemaakt van 
Thuisbezorgd.nl?
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Eindgebruiker Aanbieder(s)

Traditioneel:
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Uitgangspunt: level playing field in mobiliteitsdiensten

• Verdienmodellen tussen 
marktpartijen

• Scenario dat mobiliteitsdiensten 
niet zijn ingekocht of gesubsidieerd 
door overheden
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• Yield-management: vraag en aanbod gestuurde prijzen

• Overboeking: meer boekingen accepteren dan dat kan worden 
geleverd. 

• Brede en smalle pariteitsclausules

• Commissiegelden op nevendiensten

• Subsidies
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Overzicht van enkele verdienmechanismen 
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As a service diensten





Verdienmodel Booking.com
• “Googles grootste klant”

• “Hotel bestaat niet als het geen kamers aanbiedt op Booking.com”

• Dienst Booking.com lijkt voor consument gratis.

• Pariteitsclausule: Hotels betalen 15 - 25% commissie per kamer. 

• Reactie grote hotelketen reserveren een deel van hun kamers voor 
Booking.com. De minste kamers op Booking.com

• Booking.com beïnvloedt de keuze voor een kamer door het 
aanbieden van kortingen

• Yield management wordt toegepast via Booking.com 
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Verdienmodel Thuisbezorgd.nl

• Gemak voor de burger om per locatie alle 
maaltijdbezorgers één beeld te zien en te 
kunnen bestellen (klant centraal)

• 13% commissie op bestellingen 

• Pariteitsclausule. Prijzen op Thuisbezorgd even 
hoog als op eigen 

• In grote steden levert Thuisbezorgd bezorgers 

• Reactie horecaondernemers: eigen platform 
zoals “Lqqr”
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Verdienmodel RyanAir
• Lage winst uit vliegtickets, maar verlies is ook niet erg als het 

vliegtuig maar vol zit. 

• 20% van de omzet komt uit contracten met commissierechten 
met:

– Autoverhuurders, zoals Hertz
– Hotelboekingsite Expedia
– Aanbieder van cruises, Costa

• 20% van de omzet komt voort uit subsidies voor het vliegen 
op kleine luchthavens

• Bijkomende functies bepalen voor 100% de winst van RyanAir

• Overheidsrol: Verdrag van Chicago 1944.  
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• … dat Thuisbezorgd.nl vooral gezonde salades aantrekkelijk maakt om als 
consument te kopen…

• … dat Booking.com de minder aantrekkelijke hotels in de buitenwijken beter 
aanbiedt…

• … dat Cheaptickets.nl jou een treinticket aanbiedt naar Londen in plaats van een 
vliegticket…

• … dat Whim voor een korte verplaatsing een fiets aanreikt in plaats van een gratis 
taxi…

• … dat Uber je geen Taxi aanbiedt, maar gebruik laat maken van de tram voor een 
verplaatsing in de stad…
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Stel je voor de overheid wil…

… dat Thuisbezorgd.nl vooral gezonde salades aantrekkelijk maakt 
om als consument te kopen…

… dat Booking.com de minder aantrekkelijke hotels in de 
buitenwijken beter aanbiedt…

… dat Cheaptickets.nl jou een treinticket aanbiedt naar Londen in 
plaats van een vliegticket…

… dat Whim voor een korte verplaatsing een fiets aanreikt in plaats 
van een gratis taxi…

… dat Uber je geen Taxi aanbiedt, maar gebruik laat maken van de 
tram voor een verplaatsing in de stad…



• … de pariteitsclausule niet meer kan toepassen, gaan MaaS-diensten dan vooral hun eigen 
vervoersdiensten aanreiken? Wat is de meerwaarde voor consumenten om een 
MaaS-dienst te gebruiken als zij meer betalen voor een rit?

• … de prijs van een deelfiets is afhankelijk van vraag en aanbod. Welk invloed heeft dat op 
een maatschappelijk belang van MaaS?

• … winst verhogen door klanten te overboeken? Je hebt dan kans dat je geen vervoermiddel 
hebt op het jou gekozen tijdstip. Moet de overheid hierop reguleren?

• … meer commissie verdient door 20 taxi’s te gebruiken in plaats van 20 fietsen?

• Hoe gaat de overheid dan zijn maatschappelijke doelen verwezenlijken in fase 4?

Gedachtenexperimenten rondom MaaS



• Pariteitsclausule: er moet minstens concurrentie blijven tussen 
verschillende platforms

• Yield-management en overboeken leveren commerciële winst 
op, maar kunnen in strijd zijn met maatschappelijke wensen 

• Door slimme regelgeving kunnen verdienmodellen tussen 
mobiliteitsdienen en verkeersdiensten worden gestuurd. 
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Wat zijn grote kansen en bedreigingen voor MaaS?


