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Inleiding
In deze vijfde uitgave van de werkzaamheden van de Economic Prospective Club hebben de
aanwezige economen een ambitieus thema aangepakt. Welke economische maatregelen kan
men voorstellen om de samenleving voor te bereiden op, en te wapenen voor de technologische
evolutie en de digitalisering? De nieuwe technologieën veroorzaken een schok door hun
omvang en de snelheid van hun ontwikkeling. Het is dus wenselijk de economische aspecten
van deze evolutie te bekijken, vooral waar deze bevorderlijk kunnen zijn voor een coherente en
doeltreffende overgang, en dit altijd - zoals in alle activiteiten van deze groep sinds vijf jaar met oog voor rechtvaardigheid.
Dit werk wordt opgebouwd rond verschillende denkthema's. Elk thema wordt ontwikkeld op
basis van een stand van zaken van de denksporen die de economen hebben gekozen. Daarna
volgen hun concrete voorstellen.
Het geheel van de nieuwe technologieën zal een invloed hebben op tal van domeinen van het
economische leven. Eén thema in het bijzonder in deze evolutie wekt heel wat onrust: welke
gevolgen zal de digitalisering hebben voor de arbeidsmarkt? In bepaalde activiteitensectoren is
banenverlies te verwachten. Wordt dit gecompenseerd door een nieuwe manier om naar werk
te kijken? Door de creatie van nieuwe werkposten? Door banen met een profiel dat vandaag
meestal nog niet bestaat? De economen geloven echter niet in de hypothese van massale
werkloosheid als direct gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De essentiële
vraag die zich vandaag aandient, is dus te bekijken hoe zich de overgang naar nieuwe beroepen
doorzet en hoe we de resources doeltreffend hertoewijzen. In deze context zou men
logischerwijze verwachten dat de productiviteit zal toenemen. De productiviteitscijfers tonen
tot nu toe echter geen enkel positief effect. Na hun denkoefening omtrent productiviteitswinst
willen de economen ook weten hoe de komende productiviteitswinsten herverdeeld kunnen
worden om tegemoet te komen aan de behoeften waaraan vandaag nog niet voldaan is. De te
nemen maatregelen moeten mobiliteit en vlotte doorstroming tussen beroepen, regio's en
statuten bevorderen en tegelijk de risico's beperken die verbonden zijn met functiewijzigingen.
Hoe verminderen we voorts de effecten van de digitale kloof die een deel van de bevolking in
de kou laat staan? In dit kader gaat bijzondere aandacht naar het onderwijs en de voortgezette
vorming.
De doorbraak van nieuwe technologieën die in sommige gevallen tot banenverlies kan leiden,
spoort de economen aan om na te denken over een efficiënte fiscaliteit die de innovatie niet
afremt. Deze reflectie leidt dan weer tot de vraag naar het eventuele nut van belasting op robots.
Moet er worden nagedacht over een dergelijke belasting? Of zijn er alternatieve belastingen
mogelijk? Er worden ook denksporen aangeboden met betrekking tot het belasten van grote
internationale groepen, als antwoord op de manier waarop deze dominante actoren belasting
omzeilen in de landen waar ze hun omzet realiseren.
Na analyse van de arbeidsmarkt en de fiscaliteit pakken de economen vervolgens twee
denkthema's aan op het domein van governance en ethiek: het beheer en het gebruik van 'big
data'-gegevens en de in te voeren regulering om de ontwikkeling van deze nieuwe
technologieën te omkaderen. Men kan immers niet om de uitdaging van de big data heen,
evenals de opslag van de gegevens voor hun gebruik en de toegankelijkheid daarvan. Tot slot
komen thema's aan bod met betrekking tot bepaalde ontsporingen die worden vastgesteld op
het niveau van concurrentie, het recht op meningsuiting en de noodzaak van een supranationale
governance. Zoals tijdens de vorige werkzaamheden van deze groep was de achterliggende
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doelstelling van deze reflectieoefening de ontwikkeling van de nieuwe technologieën te
garanderen maar dan met waarborgen voor een goede governance met integratie van het respect
voor alle betrokken economische actoren.
De standpunten in dit document weerspiegelen de persoonlijke meningen van de auteurs en
mogen op geen enkele manier geassimileerd worden met de standpunten van de organismen
waarmee de auteurs verbonden zijn of waren.
De Haan, februari 2018
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I. Digitalisering en het effect op de werkgelegenheid
Innovatie is van nature onvoorspelbaar, maar er tekenen zich grote trends af en het is dan ook
mogelijk belangrijke technologische ontwikkelingen te voorspellen die sommige paradigma's
op korte en middellange termijn kunnen veranderen. Het geheel van deze technologieën zal een
invloed hebben op tal van domeinen van het economische leven. De evoluties op microeconomisch niveau zullen een impact hebben op de macro-economische trends.
I.1. Stand van zaken
De ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën zal de meeste zekerheden uithollen die
definitief verankerd leken sinds de opkomst van het 'fordisme'. In sommige activiteitensectoren
is banenverlies te verwachten, maar dit kan – gedeeltelijk althans – gecompenseerd worden
door een nieuwe kijk op werk en door de creatie van nieuwe functies. De nieuwe technologieën
zouden in staat zijn om in de komende 20 jaar meer dan 47% van de jobs in de VS te
automatiseren 1 . Vooral de jobs met hoog routinegehalte, die in aanmerking komen voor
vervanging door robots of door algoritmen, dreigen het snelst te verdwijnen. Dankzij artificiële
intelligentie, gekoppeld aan het 'Internet of Things' (IoT), zullen robots onderling kunnen
communiceren. 3D-printing zal de fabricage van voorwerpen delokaliseren. Adidas hoopt
bijvoorbeeld in 2018 zijn eerste 3D-massaproductie van schoenen te starten. Vrachtwagens
zonder chauffeurs en drones zullen een revolutie ontketenen in de wereld van vervoer en
logistiek. Een indrukwekkend aantal taken zou voortaan kunnen worden uitgevoerd (en dus
vervangen) door algoritmen. Op termijn kunnen we een toestand bereiken waarin we
ongetwijfeld meer mensen dan in te vullen jobs hebben.
Hoe zullen we hiermee omgaan vanuit een sociaal oogpunt? Hoe zal rekening worden gehouden
met de sociale, financiële en economische gevolgen van deze omwentelingen? We kunnen ons
moeilijk de impact van deze grondige ontwrichting op de werkgelegenheid voorstellen. "We
mogen werkloosheidsgraden van 15 à 20% verwachten: vergelijk het met een Grieks scenario.
We moeten ons hierop voorbereiden, maar de meeste van onze politici hebben geen besef van
dit fenomeen", stelt Peter Hinssen, auteur van het boek "The day after tomorrow"2.
Nu, hoewel de nieuwe technologieën bepaalde jobs zullen doen verdwijnen, zal parallel ook de
vraag naar andere, creatievere functies toenemen. De echte uitdaging voor onze maatschappijen
wordt het beheren van de overgang van de arbeidsmarkt van oude naar creatievere beroepen.
We mogen dus een tijdelijke hausse van de werkloosheid verwachten, tijdens een
overgangsperiode, en vervolgens correcties op de arbeidsmarkt, zonder uitzicht op een brede
massawerkloosheid. De ongelijkheid zal echter allicht toenemen. Er moet dus op een of andere
manier gezorgd worden voor de paria's van de technologische revolutie. "Dit alles geeft aan
dat een snelle innovatie onvermijdelijk gepaard gaat met grote uitdagingen. Niet alleen het
risico van banenverlies neemt toe; het is evenmin evident de digitale competenties te beheersen
die noodzakelijk zijn om (ander) werk te vinden. Steeds meer sectoren zien een arbeidskader
opkomen dat wordt gekenmerkt door het 'winner takes all'-principe. Je kunt dat de economie
van de winnaars noemen. Dit kan leiden tot hogere werkloosheid en haar logische gevolg:
groeiende ongelijkheid. Je moet immers eerlijk zijn: als de digitale revolutie winnaars heeft,
heeft ze ook verliezers", benadrukt Koen De Leus, Chief Economist bij BNP Paribas Fortis3.
Toch moeten we onderstrepen dat niet alle laaggekwalificeerde jobs getroffen worden, maar
wel vooral die laaggekwalificeerde jobs die gemakkelijk te vervangen zijn door machines.
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Naast een impact op de werkgelegenheid zouden we ook een wijziging in de loonschalen
kunnen meemaken. "Hoewel de gemiddelde lonen in de VS tussen 1990 en 2007 met gemiddeld
3% per jaar gestegen zijn, suggereren de resultaten dat een extra robot voor 1000 werknemers
de loonstijging zou kunnen verminderen met 0,25 à 0,5% voor werknemers met routinejobs
(wat overeenkomt met ongeveer drie werknemers die hun werk verliezen door een extra robot).
Voor deze groep kan politieke actie vereist zijn tegenover de neerwaartse druk op de lonen (en
de opwaartse druk op de ongelijkheid). Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn de lonen
van werknemers in de technologiesector in de VS tussen 2000 en 2015 in reële termen met
gemiddeld 4,5% gestegen. De globale impact op de gemiddelde lonen blijft een vraagteken. Het
antwoord zal afhangen van de aard van de technologische wijzigingen, het aanbod en de vraag
naar mankracht voor de nieuw gecreëerde banen, evenals van de politieke keuzes", lezen we in
een onderzoek van AXA IM4.
De tijd dat men een hele loopbaan lang eenzelfde vak kon uitoefenen, is wel voorbij. Ook de
manier van werken is veranderd. Voor sommige beroepentypes is de tijd van de vaste bureaus
voorbij, zodra je om het even waar kan werken voor zover je over een internetverbinding en
een portable computer beschikt. Kwaliteitsvolle snelle verbindingen zullen de vermogens van
videoconferenties verbeteren. Het zal ook mogelijk worden in te grijpen op gerobotiseerde
productiesites die duizenden kilometers verwijderd zijn van de beslissingscentra. De processen
en diverse productiefases zullen dus niet langer op één plaats geconcentreerd zijn. Met
technologieën, gekoppeld aan mondialisering, is het mogelijk om vanuit één plaats taken te
realiseren en adviezen of opdrachten te geven aan de hele wereld.
Het klassieke arbeidscontract zal ongetwijfeld herzien worden door de opkomst van nieuwe
soorten functies, uitgeoefend door freelancers die voor meerdere werkgevers werken. Er duikt
een nieuwe term op: de 'gig economy'. Gig staat in het Engels voor 'concert' en 'schnabbel'. In
deze werkomgeving werken mensen zoals concertmuzikanten courant volgens prestaties. De
gig economy is een werkomgeving waarin tijdelijke functies courant zijn en waarin de
organisaties of ondernemingen contracten van korte duur afsluiten met zelfstandige
werknemers. De werknemer wordt mobieler en er is een ontkoppeling tussen baantjesjager,
plaats en tijd van werkuitvoering. De ondernemingen besparen op resources in termen van toe
te wijzen financiële voordelen, kantoorruimte en opleiding. Ze kunnen ook voor specifieke
projecten een beroep doen op experts. Het zijn vaak die freelancers die ondernemingen in staat
stellen zich aan te passen aan de nieuwigheden. Vanuit het standpunt van de freelancewerknemer kan deze toestand het evenwicht tussen werk en privéleven verbeteren in
vergelijking met de mogelijkheden in de meeste banen met klassiek contract. De gig economy
wordt bevorderd door diverse elementen: opkomst van de collaboratieve economie die met dit
type werknemers werkt, en opkomst van nieuwe technologieën waarmee werk kan worden
losgekoppeld van een specifieke plaats en een specifiek tijdstip. Dit model wordt idealiter
gevoed door onafhankelijke werknemers die jobs kiezen die hen bevallen, in plaats van
werknemers die verplicht zijn een functie te bemannen, of die geen baan kunnen vinden. Met
dit soort contracten kunnen werknemers uit groeilanden zich positioneren voor taken om uit te
voeren in de ontwikkelde landen; men kan zich voorstellen dat de selectiecriteria meer zullen
focussen op competenties en tegelijk de klassieke rekruteringsdiscriminaties kunnen
verminderen.
De sociale zekerheid of werkgelegenheid van deze werknemers is echter niet dezelfde als van
de klassieke werknemers. Ze worden vaak niet per uur maar per opdracht (per stuk) betaald.
Voor ondernemingen betekent deze werkvorm meer soepelheid, maar het kan ook een bron van
destabilisatie zijn voor het individu en voor gezinnen. Bij het afsluiten van een hypothecaire
lening geven de meeste kredietverleners bijvoorbeeld nog altijd de voorkeur aan debiteuren met
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een klassiek COD. Er moeten schikkingen worden getroffen in de werkorganisatie en de
werkvoorwaarden. Nachtwerk breidt zich uit met leveringen aan huis vanuit de e-commerce. In
deze sector wordt in België gepland om de voorwaarden voor nachtwerk te versoepelen voor
de e-commercesector.
De nieuwe technologieën en de grootst mogelijke mobiliteit in de banen eisen continue vorming
en continu leren naast meer flexibiliteit. Op dit domein loopt België duidelijk achterop. "Om
met dergelijke benaderingen van het dagelijkse werk verder te gaan dan de
informatietechnologieën, moeten de organisaties veel soepeler worden dan mogelijk is met de
strakke klassieke structuren. Verder moeten de ondernemingen ruimte scheppen voor
experimenten, voor snelle prototyping, voor het uitproberen van nieuwe ideeën en om een
cultuur van innovatie met ruimte voor mislukking in te voeren. Belangrijker nog: de nieuwe
soepele werkprocessen eisen volledig nieuwe competenties, attitudes en kennis vanwege de
werknemers", stelt de Boston Consulting Group5.
Er ontstaan ook nieuwe beroepen: developers, netwerkbeheerders, community managers,
dronebestuurders, experts in big data, experts in cybersecurity, codeurs, … Met de nieuwe
GDPR-reglementering (General Data Protection Regulation) wordt de beveiliging van
gegevens toevertrouwd aan een nieuw type van specialisten: de 'data protection officers', een
beroep dat het midden houdt tussen informaticus en jurist. Vaak bestaat er voor deze nieuwe
beroepen echter geen enkele opleiding tot een getuigschrift dat wordt afgeleverd door openbare
instellingen6. Houd er ook rekening mee dat er nog meer beroepen zullen opdagen die nu nog
niet bestaan.
Meestal eisen deze nieuwe technologieën en deze nieuwe beroepen weinig personeel. Sommige
sites of applicaties hebben slechts werk voor een beperkt aantal werknemers. Vermoedelijk
zullen de nieuwe technologieën dus niet genoeg nieuwe banen creëren om te compenseren wat
verloren zal gaan. Dit leidt tot cruciale vragen: wat met de werknemers die hun job verliezen?
Wat bijv. met die 3.000.000 vrachtwagenchauffeurs in de VS zodra de vrachtwagens zich in
nagenoeg autonome karavanen verplaatsen?
Volgens de International Federation of Robotics (IFR) 7 werden in 2016 bijna 300.000
industriële robots verkocht. Wereldwijd loopt het aantal industriële robots op tot 1.800.000.
Deze federatie verwacht dat het er in 2020 meer dan 3.000.000 zullen zijn. De robotdensiteit
varieert echter volgens de regio's. Vooral Azië, meer bepaald Zuid-Korea, installeert het
grootste aantal industriële robots. Zuid-Korea is ook het eerste land dat een belasting op robots
heeft ingevoerd om de gerealiseerde productiviteitswinsten te kunnen gebruiken ter vergoeding
van werknemers die hun werk verliezen aan die robots8.
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Ook de wereld van de gezondheid ervaart effecten van de opkomst van robots. Dankzij robots
met hoge techniciteit kunnen chirurgen ingrepen uitvoeren op afstand. "Indien de geneeskunde
van morgen wordt uitgevonden door de digitale reuzen, staat onze UZ's met miljoenen patiënten
na een lange doodsstrijd en ondanks hun openbaar statuut het lot van Kodak te wachten",
voorspelt Laurent Alexandre in een artikel in Le Monde9.
Parallel met deze evolutie zien we in sommige landen de ongelijkheid toenemen. Paradoxaal
genoeg is de ongelijkheid in de voorbije 200 jaar wereldwijd afgenomen. "Men kan zich alleen
maar verheugen over de wereldwijde afname van ongelijkheid. Deze heeft echter een
neveneffect: de toenemende inkomensongelijkheid in de westerse landen", benadrukt Koen De
Leus 10 . In de westerse landen is het immers goedkoper te investeren in machines dan in
rekrutering van personeel. Ook de loonsverhogingen zijn niet meer wat ze waren. De grote
winnaars worden diegenen die de complexe technologieën kunnen begrijpen en beheersen.
Loonverschillen van 1 tot 1000 worden alledaags in regio's waar de technologie zich op grote
schaal ontwikkelt (Silicon Valley).
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Wallonië als case
In Wallonië besluit een IWEPS-onderzoek 11 uit 2017: "Op sectorvlak dreigen drie
sectoren van de Waalse economie in het bijzonder getroffen te worden door de
digitalisering, door hun rijkere samenstelling wat kwetsbare beroepen aangaat. Het
betreft de sector van auto's en motorfietsen (verkoop en herstelling), de industriële
bedrijven en de overheidsadministratie. Ook de sector van de volksgezondheid en sociale
actie is niet veilig voor de dreiging van vervanging gezien zijn belangrijk gewicht in de
regionale economie. Hij groepeert niettemin een niet-verwaarloosbaar volume aan
banen, gekoppeld aan beroepen die duidelijk minder blootgesteld zijn aan automatisering
van taken, zoals intellectuele en wetenschappelijke beroepen." Volgens deze organisatie
zouden in de komende twee decennia bijna 564.000 banen bedreigd worden.
'Digital Wallonia' heeft een barometer van de digitale bedrijven in Wallonië opgesteld12.
Wallonië heeft wat achterstand op Vlaanderen. Begin 2017 werden in Wallonië 325
digitale start-ups geteld, tegen 1.500 in Vlaanderen. Dit onderzoek wijst uit dat de
financiering van jonge digitale bedrijven een frustratie blijft bij vele oprichters. Deze
start-ups ervaren problemen om privé-investeerders te vinden. Verder is de kennis van
het digitale milieu te beperkt en ervaart men een gebrek aan belangrijke financiële
capaciteit in/voor de sector.
Hier volgt een cartografie van de werkgelegenheid in start-ups in Wallonië:

9

I.2. Reflectiethema's voor de Economic Prospective Club
Elke vooruitgang voor de mensheid is altijd gepaard gegaan met evoluties in de technologie en
de effecten daarvan op de productiviteit. Elke vooruitgang in de techniek heeft de mens bevrijd
van vele belemmeringen en zowel de inkomens als de levensverwachting verbeterd. Vandaag
lijken we echter een nieuwe wending te bereiken, met de artificiële intelligentie en de andere
daarmee verbonden innovaties. Deze veranderingen staan voorlopig bol van vragen en
onbekende factoren.
Wat de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt aangaat, beklemtonen de aanwezige
economen dat niet zozeer het kwalificatieniveau van de werknemers het belangrijkste
beslissende criterium zal zijn voor het komende banenverlies, maar veeleer de aard van de
vervulde taken. Vooral de routinetaken en alle taken die vlot 'robotiseerbaar' zijn, zullen
het meest getroffen worden door de aanzwellende digitalisering in de arbeidswereld, en dit
ongeacht het kwalificatie- of scholingsniveau van de werknemer. Men mag ervan uitgaan dat
in sommige hooggekwalificeerde beroepen (bijvoorbeeld in de medische diagnose) een aantal
taken ingevuld kunnen worden door intelligente software. Alle proactieve beroepen waarvoor
een zekere creativiteit vereist is, of beroepen waarbij menselijke interventie primordiaal is,
zullen dan weer minder getroffen worden door de ontwikkeling van technologieën zoals
artificiële intelligentie of andere. We stellen overigens vast dat de nieuwe technologieën het
mogelijk maken om productie die naar de groeilanden was gedelokaliseerd, te repatriëren naar
de westerse wereld. Dankzij 3D-printen kan minder arbeidsintensieve productie terugkeren
naar onze landen.
Het komt er ook op aan niet de vergissing te maken te gaan denken dat we in de toekomst
noodzakelijkerwijze uitsluitend hooggekwalificeerd personeel nodig zullen hebben. Ter
indicatie: in India zijn er momenteel te veel gediplomeerden terwijl er schaarste heerst voor
sommige beroepen. In de actieve bevolking zullen we altijd een segment mensen met lagere
kwalificaties behouden. Vandaar de volgende vraag: hoe zullen we deze mankracht
inschakelen? Hoe zullen we de technologische overgang beheren vanuit economisch oogpunt?
In dit verband willen we erop wijzen dat de technologie bepaalde beroepen niet altijd
noodzakelijk doet verdwijnen. In vele gevallen kunnen ze integendeel verbeteren. Denk
bijvoorbeeld aan de ambulanciers die via communicatietechnieken op afstand zullen worden
bijgestaan en dus performantere interventies doen.
Bij een bespreking van de impact van digitalisering op de arbeidswereld duikt de cruciale vraag
op of deze evolutie van de technologieën al dan niet massale werkloosheid zal veroorzaken.
Het is moeilijk te beweren dat deze massale werkloosheid onvermijdelijk is, maar bepaalde
studies wijzen toch veeleer in deze richting. Bij elke technologische of industriële revolutie
werd systematisch het spectrum van massale werkloosheid aangewakkerd. Het verschil is dat
de huidige digitale transformatie alle sectoren raakt, zonder onderscheid.
Er dienen zich meerdere scenario's aan. Enerzijds is het scenario van de massale werkloosheid
effectief mogelijk. Anderzijds mag men veronderstellen dat er productiviteitswinst zal worden
geboekt. Die winst zal worden uitgegeven, en hiervan kunnen andere sectoren en andere
beroepen in de economie profiteren. Het scenario van een massale werkloosheid lijkt dus vrij
onwaarschijnlijk en vloeit voort uit een statische visie op de economie. Men mag dus
vermoeden dat we in plaats van een massale werkloosheid veeleer een verschuiving van
beroepen zullen meemaken. Parallel met het banenverlies als gevolg van de digitalisering
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zullen we moeten inspelen op een reeks behoeften waaraan vandaag niet wordt beantwoord en
die te maken hebben met bijstand aan mensen (gezien de vergrijzing van de bevolking).
De technologieën die vandaag opkomen, zijn ten slotte niet zo ontwrichtend in vergelijking met
vroegere ontwikkelingen (bijv. elektriciteit), maar ze brengen latente problemen aan het
oppervlak. Ze zullen de concentratie van de inkomsten bij de 'super experts' nog accentueren.
Sommige mensen zullen zich onvermijdelijk beter kunnen wapenen om voordeel te halen uit
deze nieuwe ontwikkelingen. Ook de 'cluster'-effecten zullen belangrijker zijn. Dat blijkt nu al,
bijv. in Silicon Valley.
Het thema van de werkgelegenheid kan niet worden besproken zonder het ook te hebben over
de productiviteitswinst die deze nieuwe technologieën zouden genereren. Nu, ook al is het
evident dat deze machines banen kunnen 'vernietigen', toch is hiervan nog geen merkbaar effect
te bespeuren in de productiviteitsstatistieken. Dit roept ernstige vragen op. Moeten we hieruit
afleiden dat deze technologieën enkel een gril van informatici zijn? Of is het veeleer zo dat de
impact enorm zal zijn maar dat de integratie van al dat potentieel in de dagelijkse economische
realiteit meer tijd vergt? En als dat zo is: hoeveel tijd?
Sommige economische analyses zoals Syverson (2013) en Brynjolfsson e.a. (2017) trekken een
parallel tussen de evoluties van de productiviteit na de verspreiding van elektriciteit in de
bedrijven en woningen tussen 1890 en 1940, en de recente evoluties van de
informatietechnologieën en andere artificiële intelligentie. De verspreiding van de elektriciteit
vanaf het einde van de 19e eeuw veroorzaakte initieel een vertraging van de
productiviteitsgroei! Dit stemt perfect overeen met wat de voorbije decennia plaatsvond. De
productiemethodes moesten veranderen en de zeer progressieve verspreiding ervan in de kleine
bedrijven veroorzaakte evenveel problemen als ze oploste. Bovendien zagen de firma's die nog
niet met elektriciteit werkten, hun prestaties verslechteren door de hardere concurrentie. Zodra
de technologie ten slotte gemeengoed was geworden, nam de productiviteitswinst echter
snel toe. (We hebben het over 1915-24, dus 25 à 35 jaar na de uitrol van de technologie.)
Vandaag zien we ook dat de nieuwe technologieën productiviteitswinst opleveren, maar enkel
bij een klein aantal firma's, terwijl bij andere de productiviteit soms veeleer lijkt te dalen. De
economische winsten zijn dus zeer geconcentreerd bij de beste innovators. Naast deze
spitstechnologiebedrijven zien we een toename van het aantal 'zombie'-firma's waar de
productiviteit daalt (mogelijk precies door zeer sterke concurrentie van voorhoede-bedrijven)
zonder dat ze de boeken moeten sluiten of zich aanpassen om een tweede adem te vinden.13
Een ernstige hypothese als verklaring voor dit fenomeen is dat de crisis en de daarmee
verbonden daling van de rentevoeten de markten heeft aangezet tot het drijvende houden van
bedrijven met als enige verdienste dat ze bestaan, evenwel met een onzekere toekomst. Zodra
rentevoeten en groei weer stijgen, zou dit aspect van de dingen verbeteren: de zombies zullen
zich moeten aanpassen om aan een toenemende vraag te voldoen, op straffe van verlies van
aanzienlijke marktaandelen, en dit terwijl goedkope herfinanciering dan verleden tijd zal zijn.
Anders gezegd, en zoals het elektriciteitsverhaal van een eeuw geleden al aangeeft: we moeten
minstens ernstig rekening houden met de mogelijkheid van een meer uitgesproken versnelling
van de productiviteit in de loop van het (de) komende decennium (decennia): de
productiviteitswinsten vragen wat tijd!
Een andere hypothese is dat de productiviteitswinsten er al zijn, maar fout worden
berekend. Men zou in feite meer verbruiken voor minder geld: de prijzen voor nieuwe
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goederen en diensten dalen, en hun berekende waarde daalt in dezelfde verhouding. Hieruit
afleiden dat de productiviteit daalt, is een statistische fout. Volgens deze hypothese zouden de
nationale rekeningen immers berekenen dat er minder geproduceerd en geconsumeerd wordt
terwijl men producten consumeert die beter zijn. (Vandaag heeft een smartphone van 500 euro
bijv. meer rekenvermogen dan een supercomputer van 10.000 euro in de jaren 70.) Deze
hypothese mag echter grotendeels verworpen worden: enerzijds worden deze
kwaliteitsevoluties beter gemeten dan vroeger. De fout wordt dus kleiner. De gemeten
productiviteit blijft desondanks echter dalen. Anderzijds tonen de vergelijkingen tussen
sectoren geen verschillen die te maken zouden hebben met het gewicht van de
elektronicadiensten. Besluit: wellicht werden de voorbije productiviteitswinsten onderschat,
maar men kan zich niet in die mate vergissen omtrent de trend.14 In realiteit integreert het bbp
niet alle effecten van de technische vooruitgang.
Maar waarom moeten we ons zorgen maken over een lager productiviteitsniveau? De
productiviteit is op langere termijn de belangrijkste motor voor de groei. Vertraging van de
productiviteit leidt tot vertraging van de potentiële groei. Deze vertraging wordt versterkt door
de vergrijzing van de bevolking. Deze zal onze economieën aanzetten tot krimpen terwijl de
behoeften (gezondheidszorg, diensten aan personen enz.) zullen toenemen.
Productiviteitswinsten zullen nodig zijn als we willen blijven voldoen aan deze komende
behoeften en tegelijk ons gebruik van natuurlijke grondstoffen matigen.
Een andere historische impact van de productiviteit was de loonsverhoging. Sinds de jaren 80
is een probleem opgedoken met de opkomst van een groeiende kloof tussen de tendentiële groei
van de productiviteit en de mediaanlonen. Dit impliceert dat een kleiner aandeel van de globale
inkomsten naar de werknemers gaat 15 . Er zal klaarblijkelijk een betere verspreiding en
eigenmaking van de nieuwe technologieën door de bevolking nodig zijn om deze toestand
te corrigeren. Anders zullen enkele grote ondernemingen zich het leeuwendeel van de
winsten blijven toe-eigenen.
De reflectie moet zich dus vooral richten op de manier waarop de productiviteitswinsten als
gevolg van digitalisering kunnen dienen om tegemoet te komen aan behoeften waaraan vandaag
niet wordt voldaan (bijstand aan personen, …). Hoe kan de koopkracht die wordt gegenereerd
door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, geëxporteerd worden naar de dekking van
nieuwe behoeften? Het is niet gemakkelijk de welvaartsstaat aan te passen aan een
veranderende wereld, vermits de technologische revolutie en haar effecten nog onduidelijk zijn.
Dit doet de reële of denkbeeldige onzekerheden toenemen. De essentiële vraag die zich
vandaag aandient, is dus te bekijken hoe zich deze overgang naar nieuwe beroepen
doorzet en hoe we de resources doeltreffend hertoewijzen. De nieuwe technologieën zullen
ons frequenter van werk doen veranderen en de onzekerheid op de arbeidsmarkt doen
toenemen. In dit verband zal ook de rol van het onderwijs primordiaal blijken te zijn. Het
onderwijs draagt een enorme uitdaging mee met een economische én sociale dimensie.
De digitale revolutie zou ook grotere ongelijkheden kunnen genereren dan in het verleden. De
sociale kloof die volgt uit de digitale kloof, is een bron van frustraties. Sommige
bevolkingslagen, waaronder de ouderen, voelen zich overboord gegooid in deze evolutie. We
zullen rekening moeten houden met deze 'verschoppelingen' van de digitale revolutie, zowel
werknemers als gebruikers. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de opleiding van de
komende generaties.
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I.3. Voorstellen van de Economic Prospective Club
Gezien al deze reflecties zou het dus goed zijn om economische maatregelen te treffen om de
wrijvingsbronnen en obstakels vanwege de digitalisering te verminderen, zonder echter de
ontwikkeling ervan te remmen. De beoogde maatregelen moeten, wat de arbeidswereld betreft,
de mobiliteit en vlotte doorstroming tussen beroepen, regio's en statuten bevorderen en
tegelijk de risico's beperken die verbonden zijn met functiewijzigingen. De hierna aangereikte
voorstellen hebben als doel om mensen die flexibel moeten zijn in hun loopbaan, toch de nodige
zekerheid te schenken. Hierna behandelen we derhalve het 'flexicurity'-concept.
•

De economische maatregelen die nodig zijn als antwoord op de problemen vanwege de
nieuwe technologieën, moeten de mobiliteit en de vlotte overstap naar andere beroepen
bevorderen door meervoudige en niet langer lineaire loopbanen te stimuleren. Het
economische risico van de economische agent in beweging moet beperkt blijven. Tot
de na te streven doelstellingen behoren ook het bevorderen van de overgang in de
werkinhoud en een meer kwalitatieve benadering van het werk. Heel deze overgang
heeft een kostprijs. Werknemers moeten hulp krijgen om ander werk te vinden; deze
stromen vragen harmonisering door de werknemers een bepaalde zekerheid te geven en
door de risico's met betrekking tot veranderingen te drukken. Deze transitie kan
worden bevorderd door een vlottere overgang van het ene naar het andere statuut
(van werknemer naar zelfstandige) of een mix van statuten. Overstappen van het
ene naar het andere statuut moet dus vlotter kunnen door een harmonisering van
de rechten voor de verschillende statuten (werknemers, zelfstandigen,
ambtenaren). Het denkspoor van een werkloosheidsvergoeding voor alle
zelfstandigen (om het even of ze eerder werknemer zijn geweest of niet) en voor
diegenen die spontaan hun werk verlaten, wordt aangereikt. Ook de kwestie van het
basisinkomen komt naar voren.

•

De ondernemingen klagen vaak over complexiteit en onzekerheid met betrekking tot de
regels voor de bescherming van de loontrekkende werknemers. Deze regels zouden hen
verhinderen zich aan te passen aan de technologische veranderingen en aan de snel
wijzigende vraag, typisch voor moderne economieën. Als oplossing hiervoor stellen
Olivier Blanchard en Jean Tirole in een bekend rapport16 voor om ondernemingen
meer te responsabiliseren door ze directer te doen bijdragen (afhankelijk van de
ontslagen waartoe ze beslissen) tot financiering van de werkloosheidsverzekering.
De tegenprestatie zou een verminderde bemoeienis van de rechterlijke macht in de
ontslagprocedures zijn. Er zouden maatregelen getroffen kunnen worden om
ondernemingen te straffen die abnormaal hoge ontslagpercentages hebben in
vergelijking met de rest van hun sector. Deze boetes zouden dienen voor de financiering
van een fonds voor permanente vorming.

•

Als tegenprestatie voor deze verhoogde flexicurity en om de werkovergang te faciliteren
(geografisch of sectoraal maar ook op het niveau van de werkgever of het type statuut)
stellen de aanwezige economen voor om de ontslagvergoedingen te beperken om de
rekruteringsangst te verminderen.

•

De economen pleiten ook voor een betere zichtbaarheid van de toestand op de
arbeidsmarkt om de realiteit van die markt beter te kunnen inschatten en de meest
geschikte maatregelen te nemen. In plaats van te focussen op de brutocijfers van
werkgelegenheid en werkloosheid zou het ongetwijfeld veeleer opportuun zijn om te
wijzen op de in- en uitstromen die meer vertellen over de activiteit van de markt en de
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opportuniteiten die hij biedt. Een ander interessant gegeven om te analyseren zou de
jobroulatie zijn (waar was u 2, 3 of 5 jaar geleden?)
•

Wat betreft het opkomen van 'super experts' die meer voordeel zullen halen uit de
digitale evolutie, voor zover eerdere schema's zich herhalen, zou de Staat uiteindelijk
moeten ingrijpen om de herverdeling te bevorderen. Het is echter een illusie te geloven
dat men de extreme ongelijkheid kan beperken. Vandaag lijkt het erop dat we voor de
start van een cyclus van technologische wijzigingen staan. In deze fase gaan de grote
winnaars met alle buit lopen, maar zodra we iets verder staan in deze ontwikkeling
zouden zich mechanismen moeten installeren om deze ongelijke dynamiek te
doorbreken. Een ander voorstel in die zin beoogt bepaalde verworvenheden of
gewoonterecht. Vergoedingen die vandaag vastgelegd zijn in de wet of in
sectorafspraken (notarissen, artsen, …), zouden herzien en geliberaliseerd kunnen
worden in de zin dat ze kunnen verminderen dankzij de innovatie (blockchain, artificiële
intelligentie, robots op afstand, …). Het zou ook opportuun zijn om bepaalde
concurrentierestricties ten voordele van de werkgevers te beperken: afspraak om niet bij
elkaar te rekruteren, niet-concurrentiebeding, remmen op geografische mobiliteit, …

•

De productiviteitswinsten dreigen een moeilijke fase te moeten doorstaan: er moet grote
schoonmaak gehouden worden in foute praktijken. De goede leerlingen zullen hun
productiviteit zien exploderen; het verschil in productiviteit tussen goede en slechte
leerlingen zal toenemen; slechte leerlingen zullen op het faillissement afstevenen als ze
hun koers niet bijstellen. Pas zodra de technologie even alledaags wordt als elektriciteit
vandaag is, zal ze nieuwe ideeën en nieuwe banen genereren. Het komt erop aan om
ook de ondernemingen te stimuleren tot flexicurity. De overheid zou een massale vlotte
toegang tot deze nieuwe technologieën mogelijk moeten maken. Er moet dus een
technologische observatie met cofinanciering van de Staat worden opgezet ten
dienste van de ondernemingen en de gezinnen. De OESO heeft met veel recent
studiewerk een aantal beleidsvormen geïdentificeerd die bijdragen tot beperking van de
productiviteitsverschillen tussen innoverende en minder innoverende ondernemingen.

•

In diezelfde lijn is er de bemoedigende vaststelling dat bepaalde ondernemingen nu al
belangrijke economische voordelen boeken en een hoge productiviteit halen. De vraag
is dan te weten hoe deze praktijken kunnen worden verspreid bij een bredere groep van
ondernemingen, zodat de economische voordelen en de productiviteitswinsten meer
verdeeld geraken. De politieke vraag wordt dan: "Hoe faciliteren we de verspreiding
van good practices en het productieve gebruik van de recente technologieën?" Naar het
voorbeeld van Credendo dat ondernemingen ondersteunt en assisteert bij hun
exportactiviteiten, zou een privaat-publieke entiteit kunnen worden geïnstalleerd
om de ondernemingen te assisteren bij de uitrol van nieuwe technologieën. Dit
organisme kan tegemoetkomen aan de reeds eerder aangehaalde bekommernissen met
betrekking tot de noodzaak om ruimte te gunnen aan experimenteren, snelle
prototyping, uitproberen van nieuwe ideeën en een cultuur van innovatie waar ruimte is
voor mislukken.

In het kader van de arbeidsmarkt werd specifieke aandacht besteed aan de vorming en het
onderwijs.
•

De voortgezette opleiding moet worden herzien. De voortgezette opleiding moet
volledig opnieuw worden bekeken met het oog op een kortere overgangstijd tussen
behoefte en opleiding. De universiteiten en hogescholen moeten worden aangespoord
om programma's in die zin uit te rollen. Ook het systeem van permanente vorming moet
worden herdacht. Vandaag zijn de fondsen voor permanente vorming sectoraal. Vermits
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de digitalisering een impact zal hebben op alle sectoren lijkt het noodzakelijk de
schotten tussen deze sectorfondsen op te heffen en naar wisselwerking te gaan om
tot een gemeenschappelijke basisvorming voor alle sectoren te komen. De
financiering kan dan worden bekeken met het oog op knelpunten en schaarste.
•

Vermits een loopbaan niet meer lineair zal zijn maar uit diverse banen zal bestaan, is
het noodzakelijk de toekomstige werknemers te vormen voor deze beroepswissels.
Leerlingen moeten voorbereid zijn op mobiliteit, creativiteit en aanpasbaarheid. De
plaats die creativiteit moet krijgen in het onderwijs, moet versterkt worden door de
leerkrachten in hun opleiding te laten kennismaken met creativiteitsmethodes.

•

Het gebruiken van, en het leren met computertools moet worden versterkt in het basisen secundair onderwijs. Creativiteit kan worden aangemoedigd, onder meer door het
leren ontwikkelen van computerprogramma's en applicaties die de leerlingen concreet
helpen in hun dagelijkse leven. De invoering van speelse computertools in de scholen
is een manier om de creativiteit reeds op jonge leeftijd aan te scherpen. Met deze nieuwe
applicaties kan een creatievere pedagogie worden ingevoerd.

•

Het zou dus nodig zijn een grote overheidsopdracht te lanceren voor de levering van
pedagogisch materiaal aan scholen, gekoppeld aan de nieuwe technologieën.

•

Ook hier wordt vanuit economisch oogpunt aanbevolen om de schooldirecties meer
autonomie te geven in het beheer van hun resources, in de organisatie van cursussen
en met betrekking tot de verdeling van deze cursussen per cyclus van twee jaar.

•

De economen maken in het debat ook plaats voor het thema van de financiering van
de studies. De financieringsbronnen voor studies moeten verschillen naarmate de
student nooit heeft gewerkt, heeft gewerkt maar opnieuw gaat studeren, of OCMWsteun geniet. In het eerste geval dragen de ouders bij tot de financiering. In het tweede
geval is het de student (ex- of niet-werknemer) die de studies betaalt, en in het derde
geval dekt de Staat (RVA of OCMW) de opleidingskosten. In deze context kan het idee
van een basisinkomen het mogelijk maken om deze financiering eens en voor altijd af
te stemmen op de persoon die zich vormt. Een andere mogelijke oplossing vindt
inspiratie bij wat in Luxemburg reeds gebeurt. De kinderbijslag kan vanaf 18 jaar
worden vervangen door een studietoelage die de student gedurende 7 jaar krijgt (en die
kan worden aangepast en onderbroken met werkperiodes), ongeacht of hij al gewerkt
heeft of niet.

•

In het kader van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs vraagt het
panel zich ook af in welke mate deze financiering gedifferentieerd zou kunnen worden
om de voorkeur te geven aan beroepenfilières met schaarste.
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II. Evolutie van de economische activiteiten en fiscaliteit
II.1. Stand van zaken
Wat fiscaliteit aangaat, kunnen twee afzonderlijke thema's aangesneden worden. Een eerste
aspect is te weten hoe de overgang die op de arbeidsmarkt zal plaatsvinden, gefinancierd zal
worden. Hoe beperken we de ongelijkheden die deze toenemende digitalisering in bepaalde
beroepen zal veroorzaken of verscherpen?
Daarnaast lijkt het vast te staan dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën nagenoeg
exclusief voordelig is voor de winnaars, de grote groepen (GAFA). Grote ondernemingen
zullen enorme winsten realiseren en in staat zijn enorme bedragen te investeren in onderzoek
en ontwikkeling. In de Verenigde Staten "heeft zoekmachine Google volgens Net Market een
marktaandeel van 77%, tegen 67% vorig jaar. Het marktaandeel van Android, het
besturingssysteem voor smartphones van Google, bereikt meer dan 80%. Amazon beheerst de
online detailhandel (43%) en online boekenverkoop (74%) en heeft ook meer dan 30% van de
markt voor 'Cloud Infrastructure'-diensten."17
Deze grote groepen organiseren zich overigens om hun winsten te verschuiven door op zoek te
gaan naar het land met de voordeligste belastingvoet en zich daar virtueel te vestigen zonder
reële fysieke activiteit. Zo verwerven ze een concurrentievoordeel op de kleinere bedrijven die
dit voordeel van delokalisatie niet hebben. De overheden beginnen echter belangstelling te
tonen voor dit probleem. De boetes volgen: 2,42 miljard euro voor Google vanwege de
Europese Commissie; 110 miljoen euro voor Facebook in de VS. Deze twee boetes werden
opgelegd wegens misbruik van de dominante positie. Anderzijds kregen Apple en Amazon
boetes van 13 miljard, resp. 250 miljoen euro om fiscale redenen.
II.2. Reflectiethema's voor de Economic Prospective Club
De omvang die het digitaliseringsfenomeen zal bereiken, genereert een reeks vragen op fiscaal
vlak. Wat met de financiering van sectoren met een kleinere productiviteit die zullen groeien
door de demografische evolutie (bijv. verpleegkundige zorgen in de verzorgingsinstellingen)?
Dit principe is niet echt nieuw, maar nieuw is wel dat de productiviteitswinsten door de
digitalisering groter worden en zich vooral zullen verspreiden over alle sectoren.
Bij de voorstellen voor de financiering van deze overgang duikt geregeld opnieuw het idee op
om de robots te belasten. Het idee om belastingen te heffen op robots die het werk van
laaggeschoolden overnemen, is al oud. Sinds het begin van de industriële revolutie volgde een
continue stroom van technische innovaties die sneller en zuiniger produceerden dan wat de
mensen tot dan konden. De 'robolutie' zal zich allicht echter onderscheiden van deze evoluties
door de omvang van het fenomeen. Op dat punt lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen
zullen werkkrachten die overbodig worden, zich op nieuwe activiteiten kunnen toeleggen en
dus voltijds aan het werk blijven. Anderen voorspellen echter massaal banenverlies en massale
werkloosheid die moeilijk te beheren valt18. Wat er exact zal gebeuren, valt niet te voorspellen
maar het is duidelijk dat de manier waarop de overheden dit probleem aanpakken, van cruciaal
belang is. Een belasting op robots zou een dubbel dividend kunnen genereren: enerzijds is
taxering van robots een manier om hun belang te beperken, en zal het werk, voor zover het een
vervanging van robots is, zich hierdoor gestimuleerd voelen. Anderzijds kan de opbrengst van
deze belasting worden gebruikt voor de betaling van de werkloosheidstoelagen.19 Een andere
oplossing zou zijn de marginale belastingvoet te verhogen voor gekwalificeerde, niet-
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robotiseerbare krachten naast de belasting op de robots. Deze oplossing impliceert echter een
substantieel verlies aan doeltreffendheid voor een beperkte vermindering van de ongelijkheden.
Met een optimale inkomstenbelasting kan de ongelijkheid beperkt worden tegen een lagere
doeltreffendheidskostprijs, maar het is moeilijk dit concreet in te voeren.
In een ander register moet ook de taxering van grote internationale groepen het voorwerp zijn
van reflectie met het oog op 'repatriëring' van de fiscale inkomsten in de landen waar ze hun
omzet hebben gegenereerd. De GAFA's, en meer in het algemeen de platformen vormen een
probleem voor de nationale fiscale autoriteiten, en wel om drie redenen die elk aansluiten op
de drie facetten van hun operaties: aanbod, consumptie en het platform zelf. Het lijkt erop dat
de platformen ondanks alle grootspraak en holle woorden van internationale organisaties en
nationale overheden vrolijk de belastingen blijven omzeilen.
II.3. Voorstellen van de Economic Prospective Club
In deze technologische evoluties zou belastingheffing een dubbel doel moeten nastreven:
enerzijds de financiering mogelijk maken van de overgangskosten voor de 'verliezers' van deze
digitale revolutie, anderzijds aansporen tot ontwikkeling van meer rechtvaardigheid tussen
winnaars en verliezers. Deze doelstellingen mogen echter niet uit het oog verliezen dat taxering
niet mag leiden tot exclusie van mankracht, maar tot herinschakeling ervan. Verder moet het
zo zijn dat men belasting betaalt waar men winsten realiseert.
•

De taxering van robots kan een denkspoor zijn voor financiering van banenverlies en
transfers van werknemers naar andere, minder productieve sectoren. Taxering van
robots veronderstelt echter een duidelijke definitie van een 'robot'. Op wat gaat die
belasting precies van toepassing zijn? Hoe definiëren we rationeel, objectief en
onbetwistbaar het concept 'robot'? Hoe definiëren we welke robots de werknemer
helpen en welke hem vervangen? Hoe staan we in het kader van deze taxering tegenover
de bestaande robots in vergelijking met de nieuwe technologieën? Waarom beperken
we ons tot alleen maar het concept 'robot'? Hoewel wenselijk, zou de invoering van deze
belasting weleens gecompliceerd kunnen zijn en trouwens de innovatie en de
technologische vooruitgang kunnen afremmen.

•

Er is nog een ander denkspoor: de verbreding van de grondslag van sociale bijdragen.
In plaats van bijdragen te heffen op de loonmassa, kan men progressief de grondslag
van deze bijdragen verruimen tot de meerwaarde die de onderneming realiseert.
Deze bijdrage zou dan gelden ongeacht de productiewijze, dus om het even of mensen
dan wel machines de productiemiddelen zijn. De economen beseffen echter dat een
heffing
op
de
meerwaarde
die
ondernemingen
realiseren,
ook
competitiviteitsproblemen kan veroorzaken.

•

Voor de financiering van deze overgang is het ongetwijfeld noodzakelijk voorrang te
geven aan de taxshift, via een ruimere dimensionering ervan, zoals eerder al
herhaaldelijk opgemerkt in vorige bijeenkomsten van de Economic Prospective Club20.
In dit verband kan een grotere beperking van de fiscale aftrekbaarheid van sommige
uitgaven van ondernemingen toegepast worden. Hierbij wordt meer bepaald gedacht
aan restaurantkosten of elke vorm van prestige-uitgaven (vastgoed, recepties, …). De
aftrekbaarheid van deze uitgaven zou ernstiger beperkt worden. De extra opbrengsten
als gevolg van deze beperking zouden prioritair worden toegewezen aan de financiering
van de grote maatschappelijke thema's die verbonden zijn met de digitalisering
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(opleiding, hulp bij het zoeken naar werk, werkloosheid, financiering van banen in de
zorgsector, …).
Ook over andere belastingen kan worden nagedacht: consequentere en realistischere
belastingen op het vastgoedpatrimonium, braakliggende terreinen, leegstand, …
Milieubelastingen of belastingen van het type 'fat tax' (ook wel 'sin tax' genoemd) op
ongezonde voeding zijn eveneens mogelijk.
•

Wat betreft het belasten van de grote internationale groepen herinneren de economen
aan hun eerdere aanbevelingen in het kader van hun reflectie over de deeleconomie21:
"Wat betreft de belastingheffing op de winsten van de platformen, moet erop worden
toegezien dat het platform wordt belast in het land waar de meerwaarde werd
gecreëerd, waar de winsten werden gerealiseerd. De plannen van de Europese
Commissie gaan in die richting met de geconsolideerde gemeenschappelijke grondslag
voor de vennootschapsbelasting (CCCTB 22 ). De CCCTB bepaalt dat "cross-border
companies will only have to comply with one, single EU system for computing their
taxable income, rather than many different national rulebooks. Companies can file one
tax return for all of their EU activities, and offset losses in one Member State against
profits in another. The consolidated taxable profits will be shared between the Member
States in which the group is active, using an apportionment formula. Each Member
State will then tax its share of the profits at its own national tax rate." Met dit billijke
systeem zouden de ongelijkheden tussen landen weggeveegd worden en kan de fiscale
vlucht bestreden worden door het gebruik van transferprijzen nutteloos te maken.
Zoals de Europese regelgeving reeds aanbeveelt, komt het erop aan de belastbare basis
te herverdelen tussen landen volgens de omzet die in elk land wordt gerealiseerd. De
multinationals moeten dus worden belast op de plaats van consumptie, liever dan op de
plaats van productie.
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III. Gegevensbeheer, governance en regelgeving
III.1. Stand van zaken
De huidige beleidsmensen – zowel bij de overheid als in de privésector – realiseren zich niet
altijd welke revolutie bezig is. De grote Chinese en Amerikaanse technologiereuzen dreigen
ons bepaalde levenswijzen op te dringen, om te verbruiken en te denken wat we eigenlijk niet
willen. De huidige veranderingen in de economische sfeer in het zog van de GAFA-opmars,
leiden ons tot situaties waar deze ondernemingen de controle hebben, met
afhankelijkheidsrelaties: je kan niet meer googelen zonder Google. Bovendien legt de
referencing door Google de bedrijven de dwang op van de veranderingen van algoritmen met
minder goede verwijzingen die hun omzet doen dalen. Ook de snelheid waarmee deze digitale
veranderingen plaatsvinden, kan ondernemingen in de problemen brengen23.
Europa is tot nu de verliezer in deze wedloop: voorbijgestoken. Ons lot ligt nu in de handen
van de internationale reuzen. Laurent Alexandre, chirurg en conferencier met AI-specialisatie,
heeft het over Europa als een 'digitale kolonie'. "Europa staat nergens inzake artificiële
intelligentie (AI). Wij zijn digitale nullen. En het is niet zeker of Europa nog ontwaakt. Europa
is één groot Zwitserland, dat afstand heeft gedaan van alle wil tot macht."24 Europa heeft de
slag om de telecoms verloren, waar het nochtans wereldtoppers als Nokia of Alcatel had
ontwikkeld. Als het niet zal inzetten op de ontwikkeling van autonome voertuigen, kan zijn hele
automobielsector op 15 jaar tijd verdwijnen. Intussen koloniseren de VS en China de
technologische voordelen en onze gewoontes in consumptie en... denken.
Steeds luider weerklinkt de roep om onze onderwijssystemen te herzien. Onze scholen leiden
onze kinderen niet op voor de maatschappij van 2060. Zonder modernisering van het onderwijs
dreigen we generaties van achterblijvers te creëren en de vorming van een duale maatschappij
te bevorderen. We moeten de dialoog aangaan met toekomstgerichte mensen om ons
onderwijssysteem te richten. "Er moeten meer fondsen gaan naar de universiteiten, en
ondernemingen moeten de kans krijgen hun eigen middelen voor onderzoek te verhogen. Er is
op Europees niveau een gecoördineerd beleid van onderzoek en ontwikkeling nodig. Er zijn
intelligente wetten nodig: het GDPR [Europees reglement voor gegevensbescherming, geldig
vanaf 2018] is dat niet. Het gaat de kloof verder uitdiepen en enkel de Europese ondernemingen
afremmen. De VS zullen de GAFA's niet reguleren, om militaire en geopolitieke redenen. De
vrees bestaat dat een AI-regulering hen zou verzwakken en zou bijdragen tot de geopolitieke
macht van China en zijn BATX [Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi]", waarschuwt Laurent
Alexandre.
We kunnen ook een vorm van verslaving van de mens aan de nieuwe technologieën meemaken.
Big data zal eveneens een rol spelen in de manier waarop de ondernemingen nieuwe behoeften
zullen aanzwengelen bij de consument. "Tegen 2030 zullen de behoeften en de resources van
de bevolkingen georkestreerd worden door 'zelfstudie': mensen spelen dankzij technologieën
de rol van loods van digitale resources. De technologie wordt een extensie van de mens die
hem helpt zijn vele dagelijkse plannen en activiteiten te orkestreren, te beheren en te
automatiseren. En omdat de technologie ingebouwd zal zijn in ieders leven (tot en met
inplanting van sommige technieken) en gepersonaliseerd op maat van het individu, zal aan
sommige behoeften zelfs worden voldaan nog voor de mensen beseffen dat ze die hebben."25
Aan de andere kant van het spectrum kan een populatie ontstaan die totaal voorbijgestoken is
door deze nieuwe technologieën. Nu al installeren zich de effecten van een digitale kloof. De

19

kennisoverdracht vindt steeds meer plaats via innoverende technologieën (apps, bots, chatbots,
…) en individuen zullen de nodige competenties moeten verwerven om deze functionaliteiten
te kunnen gebruiken. Vele kleine taken (bijv. een lek herstellen) kunnen worden uitgevoerd met
een tutorial. De mensen moeten dus enerzijds weten hoe ze toegang krijgen tot de informatie
en anderzijds leren door onderdompeling en zelfstudie. Deze nieuwe manieren van leren eisen
dus zowel toegang tot de technologie als meer vertrouwen in de eigen knowhow om die
technologieën te gebruiken.
De AI is slechts één vorm van intelligentie. Is ze in staat de mens te overvleugelen? Sommige
ingenieurs komen op een punt dat ze de algoritmen niet meer begrijpen, terwijl de AI zichzelf
onderwijst. "Zo rijst de vraag wie wie programmeert... De artificiële intelligentie zal niet alle
menselijke intelligentie vervangen, maar alleen een bepaald type intelligentie. De ontwikkeling
ervan houdt bij ons twee grote concepten overeind: creativiteit en verantwoordelijkheid",
meent filosoof Luc de Brabandere. Dit brengt ons bij het probleem van de governance. "De
omkadering van de AI is moeilijk omdat ze te complex is. We moeten echter een regelgevend
kader ontwikkelen net zoals er verkeersregels zijn bedacht na het verschijnen van de auto",
vervolgt Luc de Brabandere.
De planetaire revolutie is niet zozeer die van de technologie maar veeleer die van de macht die
wordt geaccumuleerd door wie de controle heeft over deze big data en haar algoritmen. Daarom
pleit deze filosoof voor een noodzakelijke wereldwijde governance van deze technologieën.
Internet blijft een privéruimte: niet transparant en evenmin democratisch. En zonder brevet van
waarheid. Volgens Luc de Brabandere schuilt precies daar de grootste uitdaging die onze
democratieën ooit gekend hebben. "Wij hebben dringend nieuwe concepten, nieuwe modellen,
nieuwe categorieën nodig voor de vertaling van onze waarden naar de wereld van vandaag.
We moeten de wetten, het onderwijs en de sociale zekerheid opnieuw uitvinden. Als we dat zelf
niet doen in België en Europa, zullen anderen - die onze waarden niet delen - dat voor ons
doen", waarschuwt deze mathematicus-filosoof26.
Met informatie die zij verzamelen, creëren firma's zoals Amazon een echte informatiebusiness.
"Amazon zal meer data verzamelen dan de andere distributeurs omdat het voorsprong zal
hebben op een groter aantal markten. Deze informatie heeft een grote waarde: ze zal allicht de
beste, misschien we de enige schat aan informatie zijn voor voedselaankopen op wereldschaal.
De multinationals uit de voedingssector, d.w.z. de leveranciers van Amazon, zullen bereid zijn
veel te betalen voor deze informatie. En dat levert Amazon uiteindelijk een onbetwistbaar
economisch voordeel op", zegt Oliver Wyman27.
Op Europees niveau streeft het GDPR-reglement een betere gegevensbeveiliging na. Er zijn
enorme boetes voorzien voor wie dit reglement niet respecteert. Er wordt gesproken van 10 à
20 miljoen euro en 2 à 4% van de wereldwijde omzet. Het betreft één reglementering die in de
hele Europese economische ruimte op identieke wijze geldt, zonder transpositie op het niveau
van de staten. De overheden moeten zich ook hoeden voor de AI-ontplooiing. "De regeringen
moeten een reglementair kader invoeren dat een verantwoorde AI garandeert, met
ondersteuning van de innovatiecapaciteiten op basis van de AI. De voordelen van de AI zullen
sterk afhangen van het vertrouwen van het publiek in de nieuwe technologie; de overheden
spelen een belangrijke rol in de medewerking met alle belanghebbenden om de gebruikers te
responsabiliseren en een volledig veilige uitrol ervan te bevorderen", meent Constance
Bommelaer de Leusse, Senior Director of Global Internet Policy at The Internet Society28. "We
moeten absoluut werkgroepen oprichten die nadenken over de impact van de technologische
revolutie in al haar aspecten: politiek maar ook economisch en sociaal want we mogen een
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radicale technologische ommekeer verwachten. Er moet een synergie komen tussen de
verschillende denkgroepen die in België bestaan. Dat zou mogelijk zijn in de vorm van een
ruime denktank", pleit Peter Hinssen29. Het klopt dat er al denkgroepen bestaan, dat reeds op
academisch vlak wordt gewerkt en onderzocht, maar zonder reële coördinatie en integratie. "Er
moet een groter debat georganiseerd worden om de dingen opnieuw te bekijken. We moeten
bruggen slaan tussen de verschillende denkvormen, want het ontbreekt België niet aan talent",
vervolgt Peter Hinssen die pleit voor oprichting van een reflectiegroep die onafhankelijk is van
politieke en economische machten30.
III.2. Reflectiethema's voor de Economic Prospective Club
Twee grote reflectiethema's duiken op in het domein van governance en ethiek: het beheer en
gebruik van gegevens uit de big data en de governance die geïnstalleerd moet worden om de
ontwikkeling van de nieuwe technologieën te omkaderen.
Wat betreft de big data en het beheer van de gegevens ligt al een vaststelling klaar.
De uitdagingen met betrekking tot de gegevens zijn niet nieuw, en ook in het verleden werden
al de volgende vragen gesteld:
1. Wie produceert informatie en met welke doeleinden?
2. Wat is de plaats van de privéspelers en die van de openbare actoren?
3. Waar en hoe worden de gegevens opgeslagen?
4. Wie heeft toegang? Onder welke voorwaarden? Met welke technieken?
Betekent dit dat de digitale revolutie niet zoveel verandert met betrekking tot deze vragen? In
werkelijkheid zien we vandaag drie belangrijke evoluties doorstoten:
1. De verwerking van informatie door AI-uitrustingen genereert specifieke vragen.
2. Er worden enorme hoeveelheden gegevens geproduceerd en opgeslagen.
3. Wat de persoonsgegevens betreft, gaat het zowel om veel méér als om veel dieper
gedetailleerde gegevens die verwerkt en opgeslagen worden.
De technologie heeft een betekenisvolle impact op de informatie, haar bereikbaarheid en haar
kostprijs. Op die manier is de economische actor, vooral dankzij de zoekmachines maar ook
dankzij het vermogen inzake berekeningscapaciteit, beter geïnformeerd om beslissingen te
nemen. De informatie is echter niet perfect, en door de overvloed is het moeilijk te vinden wat
relevant is; soms wordt informatie bijeengebracht die niet altijd belangstelling waard is.
De toegang tot informatie is vandaag een van de belangrijkste uitdagingen, nu meerdere
dimensies tegelijk aanwezig zijn en soms ook onderling verbonden zijn. Men kan aldus diverse
moeilijkheden voor toegang tot gegevens onderscheiden.
1. Er zijn problemen met betrekking tot niet-digitalisering van bepaalde informatie (niet
alleen vroegere archieven maar ook een deel van de vandaag geproduceerde informatie)
en met betrekking tot gebrek aan middelen voor de openbare informatieleveranciers.
21

Verder zijn er toegangsmogelijkheden met betrekking tot een te strikte interpretatie van
de bescherming van de privacy of de terughoudendheid van de 'gegevenseigenaars',
zowel commerciële als niet-commerciële.
2. De traagheid waarmee bepaalde gegevens vrijkomen, maakt ze minder interessant zodra
ze eenmaal beschikbaar zijn.
3. Geen toegang tot privégegevens die nochtans van algemeen belang zijn. Een sprekend
voorbeeld hiervan is dat onderzoekslaboratoria geen negatieve resultaten publiceren.
Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat andere actoren onderzoek financieren waarvan men
vanaf het begin had kunnen weten dat het een doodlopend spoor is.
4. In het algemeen hangen vele onderzoeksdomeinen vandaag af van de toegang tot
specifieke databanken. Epidemiologisch onderzoek heeft bijvoorbeeld veel te winnen
bij het gelijktijdig mogen gebruiken van verschillende databanken.
5. De gedifferentieerde toegang van politieke partijen of kandidaten tot strategische data
(om financiële en/of partijdige redenen) kan democratische problemen opleveren.
Op dezelfde manier is de moeilijke toegang tot interne documenten van administraties
of ministeriële kabinetten (zoals bepaalde onderzoeken die door deze kabinetten werden
besteld) een rem voor de democratie. Soms weet men zelfs niet van het bestaan van
sommige rapporten. Andere landen (o.a. Scandinavische) hebben gekozen voor meer
transparantie.
6. De openbare actie heeft ook nood aan informatie die in privédatabanken opgeslagen is.
Zo kunnen de gegevens die Uber of de mobiele-telefonieoperatoren verzamelen, zeer
nuttig zijn voor de uitwerking en opvolging van een mobiliteitsbeleid, zowel op lokaal
als op hoger niveau.
7. De creatie van monopolies doordat potentiële nieuwkomers op de markt geen toegang
hebben tot gegevens. Dit belemmert start-ups in hun ontwikkeling: zij hebben immers
geen toegang tot gegevens die nodig zijn om hun AI-uitrustingen 'te trainen'.
8. Ook de toegang tot resultaten van de opstart van AI-uitrustingen of specifieke
toepassingen is een uitdaging met het oog op informatieverspreiding. Zo kunnen
resultaten van AI-inspanningen op vluchtsimulators interessant zijn voor al wie te
maken heeft met veiligheid in de lucht31. Andere illustratie: de vele toepassingen die
zijn gelanceerd in het domein van de gezondheid genereren op hun beurt mogelijk
interessante gegevensstromen32.
9. Zo komen we ook bij het probleem van de opslag van gegevens. Hier moeten twee
grote problemen aangekaart worden. We denken aan de duurzaamheid van de
opslagtechnieken en aan de onvermijdelijke keuzes die nodig zijn omdat men nu
eenmaal niet alles kan opslaan.
Wat governance en ethiek aangaat, geldt de volgende vaststelling:
De technologie beïnvloedt de concurrentie, zowel wat het aantal actoren in concurrentie
aangaat, als wat betreft intensiteit van die concurrentie en betwistbaarheid van hun markten.
Bevordert de technologie de concentratiebewegingen? Het antwoord ligt niet voor de hand: in
vele gevallen kan technologie de toegangsdrempels verlagen en disruptieve innovaties
bevorderen. Voorbeelden zijn 3D-printers die FabLabs mogelijk maken en dus nieuwe
concurrenten in de industrie, of de FinTechs die bressen slaan in de klassieke banksector.
Omgekeerd zijn twee kenmerken van de huidige technologische revolutie bevorderlijk voor
concentratie. Wij denken dan aan de netwerkeffecten en aan de big data. Deze concentratie kan
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waarde opleveren voor de consument. Dat geldt in het bijzonder voor het netwerkeffect hetgeen
duidelijk maakt dat het wellicht beter is twee concurrerende wereldspelers te hebben dan een
massa nationale 'kampioenen'. Deze grote netwerken afbreken via antitrustwetten zou nadelig
zijn voor de consumenten. Het aantal spelers is op zich geen betrouwbare indicator voor
intensiteit van de concurrentie. Opdat deze effectief zou zijn, zou de betwistbaarheid van deze
dominante spelers versterkt moeten worden door nieuwe concurrenten een duwtje in de rug te
geven, met name door ze gemakkelijker toegang te geven tot de gegevens. Google domineert
het wereldwijde zoeken op het internet, maar misbruik van deze positie zal afhankelijk zijn van
de dreiging die boven Google hangt dat er een alternatieve oplossing zou opkomen op basis van
dezelfde of een andere technologie.
De ontwikkeling van nieuwe technologieën leidt ook tot een ontsporing in de vrijheid van
meningsuiting en tot een veralgemeende vorm van onverantwoordelijkheid. De mogelijkheden
om zich tamelijk anoniem te kunnen uitlaten, bevorderen deze ontsporingen. Hier duikt ook de
kwestie van manipulering van informatie op, naast acties die worden gevoerd om de individuele
voorkeuren beter af te bakenen door ze te oriënteren. We moeten het risico vermijden van een
sociaal-culturele lock-in die verbonden is met 'voorschriften' die voortvloeien uit de exploitatie
van informatie door AI-voorzieningen. De 'suggesties' op informatie- of commerciële sites of
video-on-demand dreigen hun gebruikers op te sluiten in de comfortzone van hun meningen en
gewoonten. De exploitatie van gegevens die 'bepalen' wat het succes uitmaakt van films of
boeken, dreigen te leiden tot 'voorschriften' die het moeilijker maken om nog met originele
werken of benaderingen voor de dag te komen.
Het belangrijke verschil met de innovaties van de vorige eeuw is dat vele diensten die de GAFA
aanbieden gratis of bijna gratis lijken, wat de toepassing van bepaalde bestaande reguleringen
moeilijk of zelfs ondoeltreffend maakt.
De technologieën brengen ook min of meer positieve reacties mee bij de bevolking. Michael
Spence 33 verwijst naar een recent artikel in de New York Times naar aanleiding van een
onderzoek van de Europese Commissie dat aangeeft dat 80% van de Zweden "een positieve
opinie uitdrukken over robots en artificiële intelligentie." Hij citeert anderzijds een onderzoek
van Pew Research Center dat aangeeft dat 72% van de Amerikanen ongerust zijn "over een
toekomst waarin de robots en computers de mensen vervangen." Vanwaar dit verschil? Volgens
Michael Spence "gaan de Zweden er in het algemeen van uit dat de technologie essentieel is
als stimulus voor competitiviteit en voor de groei van de productiviteit, wat zou leiden tot meer
overschotten die dan volgens gedeelde waarden worden herverdeeld over de werknemers, het
management en de aandeelhouders, of worden gebruikt om de werknemers te helpen hun
competenties aan te passen. Er bestaat ook een volledig (en duur) systeem van sociale zekerheid
om de mensen in de overgangsperiode te steunen. In de VS kunnen de pessimistische opinies
over de grote economische trends gedeeltelijk gevoed worden door de afwezigheid van gepaste
politieke antwoorden en door minder stevige vangnetten van de sociale zekerheid. De
houdingen tegenover de mondialisering en de digitale technologieën schijnen ook positiever te
zijn in ontwikkelingslanden die een grote groei kennen zoals India en China, waar de
vooruitgang zeer zichtbaar is en waar de digitale technologieën veeleer motor voor de groei
dan bedreiging van die groei lijken te zijn." Het vermogen van de Staat om de overgang te
sturen en een beleid te voeren dat een zekere sociale zekerheid en een vorm van billijkheid
garandeert, lijkt dus essentieel voor de aanvaarding en integratie van deze technologische
ontwikkelingen.
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III.3. Voorstellen van de Economic Prospective Club
Er worden voorstellen geformuleerd rond de twee grote thema's big data en governance.
We beginnen met de voorstellen omtrent de big data en het gegevensbeheer.
•

Vanuit economisch standpunt lijkt het imperatief dat elkeen baas kan blijven over zijn
persoonsgegevens. Iedereen moet toegang kunnen hebben tot de gegevens die bijv. de
GAFA's vergaren en produceren. Alles wat als analyse of als impulsen te voorschijn
komt uit een AI-voorziening die steunt op 'deep learning', hangt per definitie nauw
samen met de gegevens die worden toegeleverd om de neuronennetwerken te activeren.
Elke gebruiker van een dergelijk systeem moet dus het recht hebben te weten welke
gegevens deze voorziening hebben gevoed.

•

In onze wetgeving bestaat het recht op controle en correctie. Het komt er nu nog op aan
te weten hoe men contact kan leggen met de databanken die de informatie over onszelf
bevatten. Dat is nu duidelijk nog niet het geval. De meesten van ons kennen niet zo gek
veel commerciële databanken zoals aangehaald in het artikel "Comment les entreprises
surveillent notre quotidien"34. Er zou een proactiviteitsverplichting moeten komen
voor de eigenaars van databanken. De controle van de kwaliteit/correctheid van
de gegevens is een globaal gegeven. De hoeveelheid informatie maakt het moeilijk elk
gegeven te controleren. Bewuste verdraaiingen (zoals met de sjoemelsoftware voor de
uitstoot van voertuigen) of onvrijwillige veranderingen (codeerfouten, verschillen in
ordening of definities, ...) zijn mogelijk maar compromitteren de resultaten van de
gegevensverwerking. Vooral de financiële sector is zeer betrokken bij deze uitdaging35
omdat hij meer wordt gecontroleerd dan andere sectoren36. Deze problematiek is niet
specifiek voor de big data. De grote omvang van de databanken en hun diffuus gebruik
(informatie overgenomen door andere actoren en/of andere doelstellingen) zouden het
nodig maken specifieke veiligheidsmaatregelen te nemen zoals technieken voor
foutopsporing. Deze uitdaging betreft tegelijk ook de sector van de ondernemingen in
hun strategische keuzes (bijv. financiële en reële investeringsstrategieën) en de
overheden in acties voor beleidscontrole en -impulsen.

•

Deze gegevens zouden ook toegankelijk moeten zijn voor nieuwe spelers
(samengevoegd of anoniem) om de concurrentie en de innovatie te stimuleren, om te
kunnen worden verwerkt door andere economische agenten.

•

Wat de publieke gegevens aangaat (bijv. de rekeningen en begrotingen van gemeenten,
de verkeersstromen, ...) zou een inspanning ondernomen moeten worden om deze
globale statistische gegevens toegankelijk te maken voor het grote publiek. De
massagegevens van het type 'flux' zouden toegankelijk moeten zijn om onderzoek te
kunnen voeren; dit geldt zowel voor gegevens van de overheden als van
privéoperatoren. We moeten naar een grotere openheid van gegevens door ze
standaard toegankelijk te maken, om de doeltreffendheid van studies en economisch
beleid te verbeteren.

•

We moeten beseffen dat de toenemende bescherming van de privacy een kostprijs heeft.
Dat geldt bijvoorbeeld wanneer ondernemingen hun databanken na een zekere termijn
moeten wissen. Tegelijk mogen we ook het vergeetrecht niet uit het oog verliezen, en
dus het recht om te vragen om bepaalde geregistreerde gegevens te wissen. Waar het
om gaat, is bescherming voor het gebruik dat van de gegevens wordt gemaakt, niet
zozeer van de gegevens als zodanig. Het zou ongetwijfeld opportuun zijn om meer
transparantie te krijgen omtrent de algoritmen die de gegevens beheren.
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•

Er zou een echt proactief open-sourcebeleid tot stand moeten komen. De gegevens
mogen niet louter privé-eigendom zijn. Het is zeker ook mogelijk originele wegen tot
stand te brengen om de belangen van iedereen inzake toegang tot strategische gegevens
te verzoenen.

•

Vele gegevens, vooral onder verantwoordelijkheid van de openbare sector, zijn niet
gedigitaliseerd. De reden is soms dat ze niet digitaliseerbaar zijn (niet geordend, niet
gestructureerd, niet gecompileerd, zelfs niet op papier), maar meestal uit gebrek aan
statistische ambities. Er moet worden gewaakt over een ruimere digitalisering van
bepaalde openbare gegevens (bijv. digitalisering van de huurcontracten).

•

Met het oog op de uitdaging vanuit de big data is het nodig structuren op te zetten voor
de opleiding van een voldoende aantal specialisten (informatici, gebruikers, statistici,
...) rond de (technische, ethische, culturele, ...) vraagstukken met betrekking tot big data.

Inzake governance, ethiek en regulering worden volgende voorstellen geformuleerd:
•

Wat betreft de uitdrukking van meningen op sociale media en platformen zou het
gemeen recht moeten gelden, ongeacht de plek waar men zich uitdrukt. Waarom
geen expressieruimtes creëren waar de authenticatie volgens een procedé van het
type "it's me"37 van toepassing zou zijn?

•

Om de haatdragende en racistische uitlatingen, fake news, politieke manipulatie en
andere terug te dringen, zouden de platforms en sociale media die de commentaren
aanvaarden, moeten worden behandeld als verantwoordelijke uitgevers. Ofwel
identificeert de persoon die een commentaar post, zich volgens een erkend procedé
van het type "it's me", ofwel wordt de platformbeheerder verantwoordelijk geacht.
Het gemeen recht moet ook op het internet gelden. Internet zal zijn maturiteit
bereiken als de norm er is om zich met open vizier uit te drukken. Anonimiteit zou
beperkt moeten blijven tot bepaalde specifieke situaties (onderdrukking,
klokkenluiders, whistleblowers, ...)

•

Op het domein van de big data tekent zich ook een ethische vraag af: in welke mate
mag de Staat de gegevens in sommige algoritmen gebruiken om fiscale fraude te
bestrijden? Opent de bestrijding van fiscale fraude alle deuren voor het gebruik van
gegevens?

•

De ongecontroleerde verzameling en exploitatie van privégegevens, en de
profilering die mogelijk is met big data, dreigen een verscherpte discriminatie in het
dienstenaanbod te installeren, meer bepaald bij verzekeringen of kredieten. Ook al
lijkt het onmogelijk controle uit te oefenen op het verzamelen van die gegevens, dan
nog blijft het mogelijk de exploitatie ervan te reguleren. Men kan weliswaar
verschillen in verwerking accepteren op basis van risicogedrag dat resulteert uit
keuzes van de consument (tabak, alcohol, …), maar discriminatie op basis van
andere criteria, met name genetische verschillen, levenstrajecten of andere factoren
die hij niet onder controle heeft, zou veel mensen kunnen uitsluiten uit deze
diensten, of ze onbetaalbaar maken. De reglementering op het gebruik van
gegevens om het aanbod van bepaalde diensten te personaliseren, zou een
dergelijke evolutie - haaks op rechtvaardigheid en algemeen belang - moeten
verhinderen.

•

De governance met betrekking tot de nieuwe technologieën moet op
transnationaal niveau geïnstalleerd zijn, te beginnen bij Europa, met bijzondere
klemtoon op het gebruik dat hierbij wordt gemaakt van artificiële intelligentie.
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•

Google zal een ethisch charter opstellen, maar men moet verder kijken dan ethiek
en veeleer inzetten op reglementering.

•

Op het niveau van elke sector (bewapening, gezondheid, VN, WGO, …) zouden
specifieke richtlijnen voor het gebruik van nieuwe technologieën ingevoerd moeten
worden in de marge van wat al uitgevaardigd is.

•

Hier dient zich ook de volgende vraag aan: zal een te strenge reglementering (zoals
GDPR in Europa) de innovatie afremmen? De reglementeringen remmen de
innovatie ongetwijfeld niet af. In sommige gevallen kunnen ze integendeel
bevorderlijk werken. Beheerders die kunnen bogen op het feit dat ze
reglementeringen hebben ingevoerd, kunnen een concurrentieel voordeel hebben
tegenover de anderen.

•

Het is belangrijk onze economieën niet te laten beheersen door de Amerikaanse of
Chinese waarden. Wij zouden in Europa dan een data-industrie kunnen
ontwikkelen, geïnspireerd op wat met Airbus werd gerealiseerd in de Europese
luchtvaartindustrie (als concurrent voor Boeing).

•

We moeten er ook op toezien om in Europa innovatiebevorderende ecosystemen te
creëren.

•

Wat concurrentie aangaat, zal een toestand van verscherpte concurrentie - net als
een democratie - de consumenten meer respecteren: lagere prijzen, gehandhaafde
kwaliteit. Maar het constante risico om uit de markt verdrongen te worden, beperkt
de prikkel om te innoveren; dit kan de economische groei en de vooruitgang in het
algemeen (bijv. in de geneeskunde) vertragen. De wedloop van de concurrentie
hoeft de innovatie dus niet af te remmen.

•

We verwijzen naar Michael Spence: "De beste remedies tegen potentieel
demotiverend pessimisme zijn van praktische aard: de uitwerking van beleid op
basis van feiten, verfijnd door wetenschappelijk onderzoek en sociale solidariteit."
We wijzen hier op het belang van de kwaliteit en de krachtdadigheid van het
handelen van de Staat inzake sociale zekerheid en openbaar bestuur, en zijn
vermogen om een vertrouwensklimaat te scheppen in de aanvaarding van en de
aanpassing aan de nieuwe technologieën.

•

Toch nog een laatste punt van waakzaamheid: De Europese Commissie behoort tot
de meest bewuste en alerte autoriteiten wat de concentratieproblemen van de
GAFA's aangaat. Zij begint te reageren met een zekere doeltreffendheid en de vaste
wil om de kloof tussen de wetgeving en de concurrentiepraktijken van de
gedematerialiseerde ondernemingen te corrigeren. We moeten er echter op blijven
letten dat de genomen maatregelen het innovatieritme van de Europese
innovatie en vooruitgang niet afremmen.
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Besluit
Aan het einde van deze reflectie hebben de voorstellen van de economen als doel ons land in
staat te stellen zich in te passen in de evolutie van de nieuwe technologieën en daarbij de
verliezers niet aan de kant van de weg achter te laten. Het komt erop aan de technologische
ontwikkeling en de digitalisering te bevorderen door ze in te kaderen in een goed bestuur met
oog voor rechtvaardigheid.
Er werden in deze werkzaamheden drie grote thema's aangesneden: de arbeidsmarkt, de
fiscaliteit en de governance.
Op het domein van de werkgelegenheid worden heel wat maatregelen aanbevolen en verruimd
tot het domein van het onderwijs en de continue vorming. Deze beogen vooral de overgang
naar nieuwe beroepen te bevorderen door een vlottere doorstroming en mobiliteit binnen de
arbeidsmarkt aan te moedigen en daarbij te ijveren voor beperking van de risico's van
functieveranderingen. Wij vatten nog enkele van deze voorstellen samen:
• De overgang tussen diverse statuten (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) faciliteren.
•

Werkloosheidsuitkeringen voor alle zelfstandigen invoeren en andere flexicurityvormen garanderen. Het idee van het basisinkomen wordt opnieuw op tafel gelegd.

•

Ontslagvergoedingen beperken en aanpassen om de angst voor rekrutering te drukken.

•

Parallel hiermee moeten ondernemingen meer geresponsabiliseerd worden door ze
directer te doen bijdragen (afhankelijk van de ontslagen waartoe ze beslissen) tot de
financiering van de werkloosheid. Ook wordt voorgesteld om ondernemingen te
beboeten als ze abnormaal hoge ontslagpercentages tonen in verhouding tot hun sector.

•

Instrumenten voorzien om een door de Staat medegefincancierd technologisch
observatorium te vestigen en een publiek-privé begeleidingsorganisme te creëren voor
de technologische overgang van de ondernemingen.

•

Continue vorming ontwikkelen door de universiteiten en hogescholen aan te sporen om
programma's in die zin uit te rollen. De permanente vorming versterken en aanpassen
door de schotten tussen de sectorale opleidingsfondsen op te heffen en onderling uit te
wisselen.

•

De vorming tot creativiteit aanmoedigen op alle niveaus van het onderwijs, en de
autonomie van de scholen bevorderen.

De fiscaliteit heeft eveneens een rol te spelen in deze technologische overgang. In het kader
van een ambitieuzere taxshift kunnen de inkomsten dienen voor de financiering van de nieuwe
maatschappelijke behoeften en de vorming van al wie zijn job verliest door de digitalisering.
Deze fiscaliteit moet ook de mobiliteit en doorstroming binnen de arbeidsmarkt versterken. Wat
fiscaliteit aangaat, stellen de economen de volgende sporen voor:
•

Er moet worden nagedacht over een belasting op robots of de verruiming van de
grondslag voor de sociale bijdragen. Deze verruiming kan de vorm krijgen van een
gedeeltelijke en progressieve verschuiving van de bijdragen op de loonmassa naar een
heffing van bijdragen op de meerwaarde die de onderneming creëert, en dit ongeacht de
productiewijzen.

•

Een ambitieuzere taxshift – al aangekaart tijdens eerdere werkzaamheden van deze
groep – wordt andermaal op tafel gelegd. Nieuwe belastingen moeten worden bekeken
om de fiscale en parafiscale druk op het werk te kunnen verminderen. In dit verband
worden ook mechanismen voor vermindering van fiscale aftrekbaarheid voorgesteld.
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•

De extra opbrengsten zouden prioritair gaan naar de financiering van grote
maatschappelijke thema's die te maken hebben met digitalisering (continue vorming,
hulp bij zoeken naar werk, werkloosheid, financiering van werk in de zorgsector, …).

•

Wat het belasten van de grote internationale groepen aangaat, refereert de groep aan
bedenkingen tijdens eerdere werkzaamheden; we herhalen de noodzaak om de
opbrengsten te taxeren in verhouding tot de geografische verspreiding van de omzet.

In een laatste hoofdstuk worden waarschuwingen en voorstellen geponeerd om een grotere
transparantie te garanderen in de verwerking van gegevens (big data) en een kader voor
governance te vestigen met het oog op een betere ethiek voor deze economische dimensie in
volle ontwikkeling. De volgende voorstellen worden geformuleerd:
•
•
•
•
•
•

Elke persoon moet baas blijven over zijn persoonsgegevens.
Controle uitoefenen op de kwaliteit en correctheid van de gegevens in databanken van
private of publieke aard.
Een grotere openheid en ruimere toegankelijkheid van gegevens bevorderen, en dit
vooral met het oog op nieuwe actoren op de markt.
Een proactief open-sourcebeleid voeren.
Een ruimere digitalisering van bepaalde openbare gegevens bevorderen.
Opleidingen ontwikkelen met het oog op big data.

Wat governance aangaat, formuleren de economen de volgende voorstellen:
•
•
•

Paal en perk stellen aan de ontsporingen met vrije meningsuiting op sociale media en
platformen door een ontwikkeling van de authenticatie van auteurs en/of een verruiming
van de verantwoordelijkheid van de beheerders van deze platformen.
Een governance met betrekking tot de nieuwe technologieën moet worden geïnstalleerd
op transnationaal niveau, te beginnen bij Europa, met bijzondere klemtoon op het
gebruik dat hierbij wordt gemaakt van artificiële intelligentie.
In Europa een data-industrie ontwikkelen die inspiratie kan vinden in hetgeen binnen
de Europese luchtvaartindustrie werd gerealiseerd met Airbus.

Tot slot beseffen de economen dat het belangrijk is dat de getroffen maatregelen de
technologische vooruitgang omkaderen zonder deze af te remmen. Zij moeten de vooruitgang
dienen en bevorderen in een context van goed bestuur en met respect voor alle economische
actoren. Net als de vorige jaren worden deze reflecties aangeboden voor het publieke debat,
zonder pretentie maar met de vastbesloten intentie een boodschap over te brengen aan de
burgers én aan de dames en heren die ons besturen.
*****
***
Dit document werd naar het Nederlands vertaald dankzij de gewaardeerde medewerking van
BNP Paribas Fortis
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Luc Leruth studeerde wiskunde (ULg) en daarna economie (UCL). Na 3 jaar aan het Indian
Statistical Institute in New Delhi en als gastdocent aan de London School of Economics en aan
Northwestern University in de VS doctoreerde hij aan de ULB vooraleer hier hoogleraar te
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publiceerde onlangs nog "L'Etat-providence. Défense et illustration" (samen met Mathieu
Lefebvre), PUF Paris, 2017.
A.II. Focus op enkele technologieën
We onderscheiden de volgende belangrijkste disruptieve technologische ontwikkelingen: de
big data en de artificiële intelligentie, de mobiele technologie, de robotica, 3D-printen, het
Internet of Things (IoT), toegevoegde realiteit, bots en chatbots, sociale netwerken en
platformen en tot slot de blockchain. We gaan hier nader in op enkele van deze technologieën.
•

BIG DATA

De term 'big data' heeft positieve én negatieve connotaties. Het gaat om informatie die
geregistreerd is in reusachtige gegevensbanken. "We moeten beseffen dat we, eender wat we
doen, altijd elektronische sporen van onze handelingen achterlaten: aankopen van goederen
en diensten, telefoongesprekken, e-mailverkeer, sociale netwerken, banktransacties, ... De
meeste van deze stromen zijn elektronisch geworden en vertellen iets over ons. Deze sporen, de
informatie die we achterlaten, vormen de big data", verduidelijkt Toon Vanagt, stichter van
Data.be en Lex.be38.
De gegevens komen voornamelijk van drie bronnen:
• De 'closed data'. Dit zijn persoonsgegevens die beperkt toegankelijk zijn via een
toegang waarvoor een login en een wachtwoord vereist zijn. Degene die deze gegevens
beheert, doet dit op een afgesloten en private manier, met bescherming (bijvoorbeeld
bankgeheim, ...).
•

De 'public data'. Hier gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die men openbaar
maakt door ze op de sociale media te posten. "Het gaat hier in zekere zin om een
informele zone, waar de informatie publiek is maar niet bestemd voor iedereen. Toch
kan deze informatie hergebruikt worden zonder dat men het weet, door ze te 'forwarden',
door te sturen of te 'retweeten' op de sociale netwerken. Het hergebruik ervan is
impliciet en men weet nooit waar men de informatie zal kunnen terugvinden",
waarschuwt Toon Vanagt.

•

De 'open data'. Historisch gaat het om de gegevensstromen die de Staat beheert: het
bedrag van de afgehouden belastingen, de begroting van de Staat, de betaalde toelagen,
informatie die in het Staatsblad werd gepubliceerd, … Voor open data geldt een filosofie
van openheid waardoor kennis gedeeld kan worden.
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Het is mogelijk deze stromen te analyseren, te verwerken en ze in algoritmen te betrekken. Alle
grote organisaties beschikken over budgetten om de gegevens te registreren. Deze gegevens
vormen een kolossale informatiebron. Je moet er wel mee kunnen werken39.
Met de opkomst van 'connected objects' neemt deze capaciteit om informatie te verzamelen nog
toe. Vandaag is de auto al 'aangesloten': deze stuurt zijn locatie door via de GPS die contact
heeft met een satelliet. Zo kan het GPS-systeem het verkeer bewaken en vervolgens informatie
over de verkeersdrukte terugsturen naar de gebruikers. Met het Internet of Things (IoT) worden
voorwerpen onderling aangesloten ('connected objects'). Voeg er nog big data en artificiële
intelligentie aan toe en het gebruik wordt 'augmented', verbeterd. Volgens ramingen van
General Electric zullen tegen 2020 zo'n 50 miljard objecten met het internet verbonden zijn.
Deze technologie maakt het mogelijk gegevens via een netwerk te transfereren zodat ze op
intelligente wijze gebruikt kunnen worden. Om het even of we hier actief aan meewerken of
passief blijven: in onze ultradigitale samenleving wordt álles een gegevensbron. Zodra big data
ter sprake komt, is het concept privacy nooit ver weg.
De toenemende digitalisering van de samenleving leidt tot een vorm van democratisering van
de toegang tot gegevens en van hun gebruik. De hele context van de big data behoort tot de
belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van onze maatschappij. Onderwijs en ethiek met
betrekking tot het gebruik van die gegevens moeten dringend een plaats krijgen. Blijft tot slot
de vraag omtrent de uiteindelijke eigendom van de gegevens met betrekking tot de 'connected
objects'. Ongeacht de herkomst van de (private of openbare) gegevens moet er een debat worden
gevoerd over het gebruik ervan evenals de deontologie en het respect voor de privacy.
•

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (AI)

Artificiële intelligentie is een geheel van technieken waarmee allerlei technologische functies
onderling in relatie worden gebracht om te leren uit de gegevensbank van een systeem en hierop
te reageren. Het is een procedé waarbij de machine 'leert' en gebruik maakt van artificiële
neurale netwerken die de werking van ons brein imiteren.
De machine denkt in lagen en in reeksen waarbij elke laag in staat is de gegevens op een dieper
niveau van complexiteit en abstractie te analyseren om hieruit conclusies te trekken en te
bepalen welke actie gevoerd moet worden. Machines kunnen hierdoor taken uitvoeren op
dezelfde manier als op basis van menselijke intelligentie. De machine kan 'ontcijferen',
nadenken en problemen oplossen, maar ze kan niet denken als een mens omdat ze geen
bewustzijn heeft: ze heeft niet het besef of de scherpzinnigheid omtrent wat ze eigenlijk doet.
Zo beseft Watson, de computer die door IBM werd ontwikkeld, niet dat hij Jeopardy speelt: hij
weet niet dat hij gewonnen heeft, en hij kan dan ook niet blij en 'in de wolken' zijn. Hij voert
gewoon zijn opdrachten uit.
Op het domein van de AI is er sprake van algoritmen, van wiskundige logica en van cognitieve
wetenschappen, maar de programmering van de machines blijft mensenwerk. Sommigen
gebruiken de term 'augmented reality' (verbeterde realiteit) in plaats van 'artificiële realiteit'. Op
dit terrein werden al meerdere oplossingen ontwikkeld: Watson door IBM, Alexa door Amazon,
terwijl Google allerlei toepassingen ontwikkelt via het bedrijf DeepMind.
Koppel artificiële intelligentie aan big data en het wordt mogelijk een enorm aantal gegevens
te verwerken. Dit zorgt voor een omwenteling in de marketing, het beheer van de klantrelaties
en ons privéleven: ongetwijfeld een van de belangrijkste commerciële opportuniteiten van ons
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tijdperk. Met artificiële intelligentie kan de productiviteit in de industrie en de diensten
verbeterd worden, en tegelijk verhoogt dit ook de vraag vanwege de consumenten als gevolg
van de verbeteringen aan producten dankzij de AI. In de financiële sector maakt een recent
onderzoek van Accenture40 duidelijk dat 76% van de kaderleden bij banken ervan uitgaat dat
de grote meerderheid van hen op korte termijn gebruik zal maken van artificiële intelligentie in
de klantrelaties. De ondernemingen die deze bocht niet maken, zouden wel eens afgestraft
kunnen worden in productiviteit, klantrelaties, uitvoeringstermijnen en kosten.
•

BOTS EN CHATBOTS

Een 'bot' is een softwaretoepassing of minirobot die automatisch een welgedefinieerde taak kan
uitvoeren of geautomatiseerde antwoorden kan geven: het weerbericht, een taak noteren in een
agenda, ... Het is geen nieuw concept maar vandaag breidt zijn gebruiksuniversum zich enorm
uit met doorgedreven algoritmen die voor een betere interactie met de gebruikers zorgen.
Wanneer men deze 'bots' in een berichtendienst zoals Facebook of Skype stopt, spreken we
over 'chatbots': conversatierobots die interageren via een berichtenplatform. Iedereen kent Siri
op de iPhone: dat is een chatbot.
Koppel deze technologie aan big data, en het is mogelijk om de informatie en berichten die
deze bots genereren beter te richten. Voortaan wordt het mogelijk om goederen of diensten aan
te sturen via de berichtendienst, zonder via een andere applicatie te moeten gaan.
Goed geprogrammeerde chatbots kunnen de klantrelatie in de diepte herzien. Deze nieuwe
conversatiewijzen vinden ook hun weg naar de financiële wereld. Men kan zich echter afvragen
hoe het zit met de veiligheid van de gegevens. Nemen we genoegen met de belofte van
Facebook dat deze gegevens niet gebruikt zullen worden? En zal anderzijds de
veiligheidsversleuteling voldoende gewaarborgd zijn? Op middellange termijn zullen de
chatbots allicht het universum van de onlineverkoop en de financiën veroveren. Dit fenomeen
verdient opvolging en toezicht... 41
•

VIRTUELE REALITEIT EN VERBETERDE REALITEIT

De virtuele realiteit dompelt de gebruiker onder in een gesimuleerde wereld terwijl de
verbeterde realiteit ('augmented reality') een digitale laag toevoegt aan de fysieke wereld. Deze
technologieën vinden toepassingen in het universum van media en entertainment, maar het gaat
veel verder: hiermee zijn innovaties te ontwikkelen voor domeinen als onderwijs, gezondheid,
reizen en vervoer, bouw en fabricage van voorwerpen. De informatielagen die door deze
technologieën worden gecreëerd, versnellen de fusie van digitale en fysieke identiteiten.
Hiermee wordt een revolutie mogelijk in de verwachtingen en praktijken inzake opleiding op
de werkvloer maar ook voor realtime beslissingen die zullen kunnen steunen op elementen die
voortvloeien uit vlotte toegang tot de informatiestromen. Met simulaties in virtuele realiteit
kunnen mensen worden ondergedompeld in alternatieve scenario's, wat bevorderlijk is voor het
leren en als voorbereiding op toekomstige situaties.
•

BLOCKCHAIN

Blockchain is een technologie die geënt is op een 'ledger' (boekhoudkundig register) en die het
mogelijk maakt allerhande types van gegevens en transacties te beveiligen, op te slaan en te
transfereren (bijv. met aandelen of zelfs met verzekeringscontracten). De informatie wordt er
collectief en realtime beheerd en opgeslagen, en kan achteraf niet meer gewijzigd worden. Deze
technologie werkt zonder tussenpersonen, wat bijvoorbeeld niet het geval is met de huidige
32

technologieën voor overdracht van effecten. De informatie wordt niet langer opgeslagen in één
server, maar wordt verwerkt over een geheel van blocks. Dit systeem is dus zeer moeilijk te
kraken. Alle uitwisselingen of transacties kunnen geraadpleegd worden om de geldigheid ervan
te checken, maar wijzigen is niet meer mogelijk.
Het volgende schema verduidelijkt de werking van de blockchain:

Door de aard van de organisatie van een flink aantal actoren in de maatschappij te wijzigen,
zou met de inbreng van deze technologie een omwenteling kunnen plaatsvinden die even
omvangrijk is als wat het internet heeft teweeggebracht. Deze technologie kan inderdaad
geïntegreerd worden in vele transacties: effecten, contracten, maar ook op domeinen als
gezondheidszorg, muziek, onderwijs, verzekeringen, officiële documenten die de Staat uitgeeft
(getuigschriften, …).
Het gros van de eerste projecten werd ontwikkeld buiten de financiële sector. Blockchain kan
worden gebruikt om de authenticiteit van een document te bekrachtigen. De definitieve versie
van contracten kan hiermee bevroren worden door een digitale sleutel te creëren. Deze code,
de Cryptohash, authentificeert het document. Dat proces valt niet te kraken. Er bestaan al
concrete realisaties op basis van de blockchain. Op basis van deze technologie heeft het eiland
Man een infrastructuur opgezet voor de ontwikkeling van een virtuele munt en tegelijk een
inventarisering van de transacties op terreinen. Dergelijke ontwikkelingen zijn ook al tot stand
gekomen in landen als Georgië en Nicaragua. In Oekraïne worden overheidsterreinen geveild
met behulp van de blockchaintechnologie, om corruptie te voorkomen.
In de verzekeringswereld zal deze ontwikkeling een certificering van contracten mogelijk
maken en de relaties tussen makelaars en maatschappijen vereenvoudigen. Dankzij deze
techniek kunnen de verzekeringsmaatschappijen de kwaliteit van hun transacties met de
makelaars verbeteren.

33

Concreet is het dankzij de blockchaintechnologie mogelijk meer transparantie te bereiken
evenals continuïteit en validering van de operaties. Zowel de veiligheid als de harmonie en de
kwaliteit van de samenwerking tussen alle betrokkenen gaat erop vooruit. In sommige sectoren
zal het mogelijk worden een gezamenlijke infrastructuur op te zetten. Blockchain betekent ook
aflevering van certificaten, wat bijvoorbeeld erg interessant is voor domeinen zoals de
diamantsector. Sommige landen gebruiken het al om de verkiezingsprocedures te organiseren.
Denemarken denkt aan blockchain om de verkiezingen te beveiligen. Met deze techniek zijn de
resultaten trouwens realtime beschikbaar zodra de kiesbureaus worden gesloten42. Sommigen
gaan zelfs zover te voorspellen dat blockchains vroeg of laat de advocaten zullen vervangen!
Voortaan spreken we immers over 'smart contracts' op basis van de blockchaintechnologie. Met
deze technologie kan men contracten 'aanhechten'. Estland lanceert het e-citizenship en steunt
daarvoor op de blockchaintechnologie, terwijl Groot-Brittannië eraan denkt deze technologie
te gebruiken voor de gegevensopslag. Informaticareus IBM onderzoekt eveneens de
mogelijkheden die zich aandienen met deze technologie. Volgens IBM kan ze een dragende
pijler worden voor de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT).
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