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Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het
Interprofessioneel Akkoord 2017-2018
In uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 hebben de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 4 oktober 2017 een tussentijds rapport nr. 107
uitgebracht waarin zij, zoals voorzien in punt 4 “Digitalisering en deeleconomie” van de
maatschappelijke uitdagingen van voornoemd Interprofessioneel Akkoord, een eerste diagnose
uitvoeren, op basis waarvan zij tegen 31 december 2017 concrete voorstellen zullen uitwerken.
In het deel over digitalisering spitsen de Raden hun analyse toe op drie thema’s: macroeconomische impact, eGovernment en reglementaire en fiscale aspecten. Zij kijken de digitalisering
positief tegemoet, zonder evenwel blind te zijn voor mogelijke risico’s die zij doet ontstaan. In hun
diagnose over de macro-economische impact stellen de sociale partners dat de digitalisering kansen
doet ontstaan voor productiviteits- en economische groei, hetgeen gepaard gaat met
opportuniteiten op het vlak van werk en werkgelegenheid. Daarbij is het wel van belang om
waakzaam te zijn voor eventuele negatieve neveneffecten. In het bijzonder moet er gewaakt
worden over het inclusieve karakter van de digitalisering. Een beroepsbevolking die beschikt over de
juiste competenties en adaptief kan omgaan met een veranderende omgeving is voor de sociale
partners in deze optiek meer dan ooit onontbeerlijk. Daarnaast zijn de sociale partners ervan
overtuigd dat de digitalisering van de interactie van de overheid met burgers en ondernemingen
(eGovernment) kan resulteren in een meer effectieve overheidsinteractie en zo een katalysatoreffect
kan teweegbrengen voor de digitalisering in andere lagen van onze samenleving. De overheid moet
echter degelijke alternatieven en begeleiding voorzien voor digitaal kansarmen, alsook een nietdigitale opt-out. Tot slot moeten de overheden op verschillende niveaus voldoende reglementaire en
fiscale eensgezindheid en continuïteit waarborgen. Dit houdt in dat er ruimte is om te
experimenteren opdat digitale innovatie niet onnodig wordt beknot, maar met de nodige aandacht
voor de privacy en de algemene veiligheid. De sociale partners verwachten van de overheid een
coherente digitale fiscale visie waarin rekening gehouden wordt met de houdbaarheid van de sociale
zekerheid en waarbij ze digitale innovaties blijft gebruiken als middel ter versterking van het
belastingstelsel.
In het deel over deeleconomie stellen de Raden op basis van hun analyse en hoorzittingen met
verschillende stakeholders vast dat de platformeconomie zeker nieuwe kansen kan bieden, maar dat
die kansen maar volop zullen ontwikkelen op voorwaarde dat het beleid het level playing field
voldoende waarborgt door de bestaande spelregels gelijk toe te passen en af te dwingen. In die
optiek doen de sociale partners al een eerste reeks aanbevelingen waarvan ze sommige verder
zullen uitwerken tegen het eindrapport in december. Meer bepaald vinden ze het prioritair dat op
korte termijn een gezamenlijke strategische aanpak zou worden uitgewerkt naar de digitale
platformen, in samenwerking tussen de sociale en fiscale inspectiediensten, vertrekkend van de
instrumenten en de expertise die BBI daaromtrent reeds heeft ontwikkeld. Die aanpak zal ook
toelaten om de respectieve hinderpalen voor een doeltreffende aanpak in kaart te brengen met het
oog op eventuele wettelijke, reglementaire of administratieve ingrepen later.
Vanuit dezelfde optiek zijn de sociale partners van oordeel dat voor de "autonome werknemer" geen
nieuw statuut moet worden gecreëerd, maar veeleer moet worden nagedacht over de wijze waarop
de huidige statuten moeten worden afgestemd op de platformeconomie.
Tot slot stellen de sociale partners zich vragen bij de in het zomerakkoord aangekondigde fiscale en
sociale vrijstelling tot 6000 euro/jaar voor vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profit (semiagorale arbeid) en diensten van particulieren tot particulieren.
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In de conclusies van het rapport wijzen de sociale partners erop dat dit voornemen de zaak niet
alleen complexer maakt, maar ook risico’s met zich meebrengt, zowel op vlak van deloyale
concurrentie en gelijke behandeling als op vlak van arbeidsorganisatie, sociale bescherming, fiscale
inkomsten en socialezekerheidsuitgaven en -inkomsten. Ze dringen er bij de regering op aan om die
risico’s grondig te onderzoeken alvorens het stelsel uit te werken, hierover overleg aan te gaan met
de interprofessionele en de direct betrokken sectorale sociale partners en alle risico’s in kaart te
brengen.
Het rapport kan, samen met het rapport over de evaluatie van het aantal stageplaatsen voor
jongeren, worden geraadpleegd op de websites van de Raden www.nar-cnt.be en
www.ccecrb.fgov.be
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