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• Uitzendkrachten
• Jobstudenten
• Flexi jobs
• Dienstencheque economie
• Onbelast vrijwilligerswerk
• Student ondernemer
• E-commerce en platform werk

Efemere arbeidsvormen

• Verregaande loonoptimalisatie-instrumenten
• Van schijnzelfstandigheid tot vervennootschappelijkte arbeid
• Het spel van kosten en onkosten

Efemere beloningen

Convergentie in prestaties maar blijvende divergentie in statuut

Stelsels van sociale bescherming: detaillistisch, complex en star
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Zeer, zeer verregaande robotisering van de industrie

Zeer sterk stijgende levensverwachting

Stop op de fysieke kwetsbaarheid

Whole brain emulation - the downloadble brain

Stamcelmanipulatie

Designer baby 
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Kostendekkende prestaties (gezondheid, opvoeding, handicap): wettelijk systeem van volksverzekering. 
Inwonerchap en niet professioneel statuut zijn bepalend. Geen PTLs meer. Geen inkomenstoets.
Financiering van deze volksverzekering via een sociale belasting: procentuele sociale bijdrage op het 
totale fiscale inkomen van personen.

De inkomensvervangende prestaties (WKL, AOG, P) in een wettelijk systeem van sociale 
verzekering voor alle werkenden ongeacht het statuut.
Twee lagen: forfaitair basissysteem aangevuld door professioneel en sectorgebonden
aanvullingen.

Behoud van sociale bijstand met inkomenstoets.

Fiscaliteit dezelfde voor wettelijke en aanvullende regelingen in functie van het sociaal risico.
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