Thema Anticipate 2016 : De evolutie van nieuwe economische modellen
Uitdaging
Sinds enkele jaren worden nieuwe economische modellen een steeds belangrijker deel van onze
maatschappij. Geïnspireerd door de explosieve groei van de ICT-sector, baseren deze modellen zich
vaak op toenemende maatschappelijke handelingen. De mediatisering van een aantal bedrijven (Uber,
AirBnB, etc.) toont aan dat niet iedereen dezelfde mening heeft over deze modellen.
De collaboratieve economie is een economische activiteit die zich baseert op nieuwe vormen van
werkorganisatie. Deze economie bevat verschillende soorten van gedrag zoals het delen van goederen,
ruimten of instrumenten (economie van de functionaliteit), de organisatie van burgers in een netwerk of
een gemeenschap via webplatformen, etc.
In de ruime zin gaat collaboratieve economie van de collaboratieve consumptie tot gezamenlijk leven,
via collaboratieve financieringen en coöperatieve productie. In het algemeen krijgt het model veel
sympathie van een aanzienlijk groot publiek. Sinds enkele jaren verandert de groei van de collaboratieve
economie grote delen van de tertiaire sector doordat de tussenhandel vervangen wordt door een
webstructuur die “customer to customer” interacties mogelijk maakt. De huidige confrontatie tussen
taxibedrijven en Uber, die werd bemiddeld door overheidsinstellingen, is slechts het bekendste
voorbeeld. De recente beslissing van Uber om de tarieven zonder enig overleg te verlagen, roept vragen
op over deze economische modellen en de wetgeving waarop ze steunen.
Hoewel het evident is dat het om een stijgende tendens gaat, moet de impact op het Brussels economisch
weefsel voorspeld worden, onder andere in termen van fiscale opbrengsten. Een cruciale vraag is hoe
het Gewest voordeel zou kunnen halen uit deze nieuwe economische modellen.
Kader
Vandaag bestaan er nog veel onzekerheden over deze nieuwe economische modellen. De belangrijkste
overweging die gemaakt moet worden, is de evaluatie van de impact op het Brusselse economische
ecosysteem. Welke evoluties kunnen worden voorspeld in termen van werkgelegenheid en opbrengsten
voor de Brusselse autoriteiten? Vandaag baseren deze businessmodellen zich voornamelijk op
webplatformen die ontwikkeld zijn door Amerikaanse ondernemingen. Er is dus een substantieel verlies
van de voorziene inkomsten. Het zou interessant zijn om oplossingen te ontwikkelen die het Gewest de
mogelijkheid geven om voordelen te halen uit deze nieuwe economische modellen.
Naast economische overwegingen, en zonder vooroordelen over het belang van deze modellen, bestaat
er vandaag een wetgeving die de ontwikkeling van dergelijke activiteiten zou kunnen afremmen. Het is
in het belang van het Gewest de hefbomen en de middelen te kennen om deze activiteiten verder te laten
evolueren.
Omwille van de dynamiek die de opkomst van deze nieuwe modellen ondersteunt, volstaat het om hun
evolutie te volgen parallel met de onderzoeksprojecten en een flexibele en adaptieve methodologie te
hanteren. Bovendien is het belangrijk dat de voorbereiding van de projecten steunt op de stappen die de
publieke autoriteiten van het Gewest reeds voorzien (verwijzing naar het Gewestelijk Plan voor
Circulaire Economie en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, P63 tot 114).

