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Sociale bescherming in het tijdperk van digitalisering  

❑Digitalisering leidt naar structurele veranderingen in de 

organisatie van productie en werk 

❑Dit heeft fundamentele implicaties voor de sociale 

bescherming van werknemers, ihb laaggeschoolden

❑Feiten, verklaringen, gevolgen, uitdagingen, oplossingen?



DE FEITEN
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Loonaandeel = 
𝑤𝐿

𝑌
waarin 𝑤 = loon, L = gewerkte uren, Y = toegevoegde waarde  

Evolutie van het loonaandeel in 

toegevoegde waarde
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Verband tussen de evolutie van het loonaandeel en 

ongelijkheid (Gini coëfficiënt)
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Specifiek voor België  

❑Armoede onder werkenden bij laagste in EU 

(5% in 2017)

❑Zeer lage werkgelegenheidsgraad, vnl. laaggeschoolden 

(51% versus 67% in EU) 



❑Vakbonden: 

Onrechtvaardig => Eis hoger loon!

❑Werkgevers: 

Vergoeding voor hogere investeringen en belastingen
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Standpunten over dalend loonaandeel



VERKLARINGEN
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De opkomst van supersterbedrijven
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❑Internet vereenvoudigt vergelijkingen producten/diensten 

❑Verhoogt concurrentie: Enkel supersterbedrijven houden 

stand => meer winst, lager loonaandeel     
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❑Vroeger: 

Heel productieproces in huis

❑Recent: 

▪ Technologie/internet verlaagt kosten monitoren prijs- en      

kwaliteitsnormen

▪ Uitbesteding aan netwerk van kleine concurrerende 

satellieten rond superster => kostenbesparend

Naar meer uitbesteding
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❑Automatisering vervangt     

routinejobs van 

middengeschoolden

Parallel: automatisering en globalisering

❑Globalisering leidt naar de-

lokalisatie laaggeschoolde jobs  



GEVOLGEN
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❑Consument heeft niets dan voordelen? 

▪ Lagere prijs

▪ Hogere kwaliteit

Enkel meest efficiënte bedrijven bieden goederen/diensten aan

❑Ja, maar sterren tanen en kunnen 

misbruik maken van macht 

=> Vergt doeltreffend 

concurrentiebeleid



15

❑In VS: toename ongelijkheid, afname sociale bescherming

(David Weil: “The Fissured Workplace”).

❑Versterkt via platformeconomie: schijnzelfstandigen/grijs 

circuit

Ten koste van werknemers in satellieten
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❑Groei schijnzelfstandigheid, grijs/zwart circuit?

(Zie rapport France Stratégie 2019)

❑Betere bescherming werkenden 

=> internationale uitbesteding 

=> uitvoer slechte werkomstandigheden  

=> zwaksten in beschermde landen zonder werk

Impact in landen met betere bescherming dan VS



UITDAGINGEN
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❑Consumenten, werknemers van supersterren en 

aandelenhouders halen voordeel uit evolutie 

=> wie komt op voor werknemers/(valse) zelfstandigen in 

satellieten? 

❑Uitbesteding = internationaal 

=> Verzoening voordeel vrijhandel en sociale bescherming?  
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❑Regulering uitbesteding en platformeconomie

▪ Niet meetbare arbeidstijd/-omstandigheden: 

“zero hour” contracten, wat is minimumloon/overuren?

▪ Samenhang platformeconomie met 

reguliere circuit 



AANZET TOT OPLOSSINGEN
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❑Neutraliteitsprincipe: SZ zelfstandigen versus werknemers 

▪ Vermoeden van werknemersstatuut 

▪ Gelijkere dekking in ruil voor gelijkere bijdragen

❑Controle sociale regels 

▪ Duidelijke regels en eenvoudige procedures 

▪ Informatiecampagnes 

▪ Digitale platforms vereenvoudigen actieve opsporing van 

grijs/zwart werk
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❑“Name and Shame”  

❑Internationale acties:

▪ Europese/internationale coördinatie regelgeving

▪ Regulering vrijhandel??



24

❑Subsidiëring van werk via digitale platforms?

▪ Opportuniteiten:

➢Vermindert zwartwerk

➢Creatie werk (voor laaggeschoolden)?

➢Biedt mogelijkheden flexibel werken 

▪ Uitdagingen:

➢ Gelijke behandeling reguliere circuit

➢ Geen “klusjeseconomie”
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❑Conclusie

▪ De groeiende digitalisering leidt naar structurele veranderingen 

in de organisatie van productie en werk:  

➢Vooruitgang voor consumenten, aandeelhouders en 

hooggeschoolden 

➢Achteruitgang voor laaggeschoolden

▪ Uitdaging: bescherming van laaggeschoolden in een 

geglobaliseerde economie met supersterbedrijven
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