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Hebt U een goede keuze gemaakt en staat U er nog steeds achter?
Want dit is ook voor de scheepsbouw van belang!
In de afgelopen periode is zo het een en ander mis gegaan met het zogenaamde
flexibiliseren van de arbeidsmarkt! Je hoort er niets meer van wil deze regering wel nog
meer vaste banen? Het is immers de zekerheid van de belastinginkomsten voor de staat.
De ontwikkeling gaat wel in die richting van meer ZZPers. Het ministerie van financiën
vond het belastingontduiking, moest een nieuwe wet voor deregulering van de
arbeidsmarkt komen. Maar als zoals vaker is gebeurd werk de nieuwe wet niet na
behoren, zorgt deze wet voor te veel administratief rompslomp en voor een grote
onzekerheid met veel ZZPers zonder werk. Daarbij ook nog de wetenschap, dat de
scheepsbouw het moeilijker heeft dan andere bedrijfstakken en het op te lossen probleem
zal duidelijk zijn.
Een volgend probleem komt eraan: De voortschrijdende automatisering zal
arbeidsplaatsen kosten. Dit is overigens al onderkent door de vorige regering, maar
erop inspelen deed men niet. Het is niet moeilijk te voorspellen, dat ook hierbij
iets gebeurd als de gevolgen nijpend zijn. Wat moet er gebeuren, als de staatsinkomsten
als gevolg van minder werkenden om een dekkende begroting te maken? Inkomsten
moeten dan “ergens anders” vandaan komen.
Bill Gates kwam recentelijk met een oplossing: Voor robots belasting heffen in plaats van
de wegvallende werknemers. Dit onderwerp is in regeringskringen al besproken en als
ongewenst afgedaan. De staatsinkomsten zullen er echter ergens vandaan moeten
komen. Hoe? Schaf dan vast de inkomstenbelasting voor laagbetaalden en door robots
vervangbare functies af! Dit levert wel arbeidsplaatsen in tegenstelling tot alle vage
Haagse plannen. Dit idee is trouwens niet nieuw. Deskundigen pleiten al lang voor een
totaal ander belastingsysteem. Met hoge overheidslasten op arbeid prijzen we ons in
vergelijk met zogenaamde goedkope lonen landen uit te markt. Op de duur is ons in de
middeleeuwen ontstane systeem niet meer te handhaven.
En de automatisering gaat toch door. Maar het is nu weer een bobbel zoals wij in het
verleden ook hebben gezien. Aan fantasie met de achtergrond wat maakbaar is
bestaat geen grens. Maar niet alle fantasie wordt realiteit. Even stil staan bij wat
zinvol is zou nuttig zijn

