Jeukwoorden
We worden niet allen met “Big Data” overspoeld maar ook met kreten zoals de “slimme meter” en
zo voort. Men verkoopt graag techniek met de toevoeging slim, maar techniek is niet slimmer dan
de uitvinder ervan en in de meeste gevallen zitten er toch wat beperkingen aan dit soort technologie:
Ik zou het niet slim noemen, maar interessant. Steve Jobs had in dit geval gevraagd: “kan het niet
nog wat beter?”
Net zo erg is de kreet het “nieuwe denken”, “het nieuwe werken” of het “nieuwe leren” en alle
andere kreten beginnend met “het nieuwe...”. Het is niets zo nieuw of we hebben het al gehad:
“Nothing is new!”
Pas op! Jeukwoorden worden te pas en te onpas gebruikt in plaats van argumenten om zijn eigen
gelijk te “onderbouwen” Ook dit is manipulatie.
Dit neemt niet weg, dat er hard getrokken moet worden aan vernieuwing en innovatie. Een trend
hierbij is automatisering. Zelf rijdende auto's en schepen zonder bemanning zijn in ontwikkeling.
Zelf denkende auto's hebben we al! Verder zijn veel laagbetaalde banen al weg-geautomatiseerd of
staan daarvoor op nominatie. Of alle automatisering zinvol is laten we in het midden, maar het
ontstaat de indruk, dat uitsluitend de automatisering zelf het doel is. Dus oppassen!
In regeringskringen is men zich ervan bewust, dat automatisering arbeidsplaatsen kost met als
gevolg minder inkomsten van de schatkist, maar men doorziet de consequenties ervan niet.
Bill Gates wel met zijn voorstel om “loonbelasting”te heffen van robots die arbeidsplaatsen omdat
het anders een aderlating voor de schatkist van de staat betekend. Het is inderdaad dat dit een groot
probleem aan het worden is omdat de loonbelasting het grootste aandeel is van de inkomsten van de
overheid; met namen van laagbetaald tot modaal. Een ander voorstel is het om voor laagbetaalde
geen loonbelasting te heffen. Deze kunnen dan beter concurreren met lagelonenlanden en met
robots. Zou dit innovatie in robots tegenwerken. Nee, maar veel onzinnige automatisering wordt
dan overbodig. Er zijn legio voorbeelden waarbij automatisering duurder is dan werknemers
waarvoor geen loonbelasting moet worden betaald.
Een oud voorstel van wetenschappers en economen is het afschaffen van de gehele loonbelasting als
inkomsten bron. Ter compensatie zou de belasting op niet vernieuwbare bronnen en milieu
onvriendelijke processen verhoogd moeten worden. Het is inderdaad tijd om zich af te vragen of het
uit de middeleeuwen voortgekomen belastingsysteem nog van deze tijd is. Overheidsinkomsten
worden minder conjunctuurgevoelig, als de overheidsinkomsten onafhankelijk zijn van de
arbeidsparticipatie (ook weer zo een kreet van een mislukt idee behorend bij de begroting van de
overheid).

