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Abstract 

Deze wetenschappelijke verhandeling onderzoekt het onvoorwaardelijk basisinkomen als een alternatief 

voor de bestaande voorwaardelijke minimuminkomensgaranties in een Belgische context. Ten eerste 

wordt gekeken naar de mogelijke voor- en nadelen en worden de verschillende normatieve aspecten 

uiteengezet. Wat duidelijk naar voor komt is dat een basisinkomen een radicaal andere visie impliceert 

over de rol van de welvaartstaat. Ten tweede worden de economische aspecten bekeken. Een belangrijke 

vraag betreft de economische haalbaarheid van een basisinkomen. Aan de hand van een model van 

optimale belastingen en drie empirische onderzoeken wordt getracht hier een antwoord op te geven. Van 

belang is dat de economische haalbaarheid, net als de wenselijkheid van een basisinkomen, afhankelijk is 

van het normatieve uitgangspunt. 
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1. Inleiding             

Keynes (1973(1935)) verklaarde dat het streven naar volledige tewerkstelling een essentiële doelstelling 

was van het overheidsbeleid. Dit doel werd decennialang nagestreefd door overheden over de hele 

wereld. De structurele werkloosheid bleef ondanks dit opzet in vele landen doorzetten. Zelfs in tijden van 

hoge economische groei en de implementatie van arbeidsmarkthervormingen bleken overheden niet in 

staat deze doelstelling te behalen (Auer, Efendioglu & Leschke, 2005). Er zijn trends  in de samenleving 

die het niet meer mogelijk maken te veronderstellen dat de overgrote meerderheid van de gezinnen in 

zijn basisvoorzieningen kan voorzien via loonarbeid. Er is sprake van een duale economie, of een 

zogenaamde 2/3 samenleving, waar het significante onderscheid inzake materiële welvaart bestaat 

tussen diegenen die goedbetaalde zekere jobs hebben en diegenen die zich moeten redden met 

laagbetaalde onzekere jobs en het sociale assistentienet (Van Parijs, 1992, p.7; Noguera, 2004, p.1-2). 

In het spoor van Gidden’s derde weg (1998) werd de klassieke welvaartstaat getransformeerd in een 

actieve welvaartstaat. De sociale verzekering maakt niet langer deel uit van het burgerschap maar is 

verbonden aan voorwaarden, waarbij de band tussen werk en inkomen wordt versterkt. Sociale rechten 

worden verworven op basis van arbeidsprestaties. Binnen het productivistische paradigma is werk de 

enige oplossing van de crisis in de welvaartstaat (Van Lancker, 2008, p.23). 

In België schommelt de participatiegraad rond 63% en de werkloosheidsgraad rond 8% (Statbel, 2012a). 

Een niveau dat vaak wordt gezien als onder het sociale optimum. Een tweede belangrijke doelstelling was 

het voorzien van voldoende inkomen. In België hebben 16% van de huishoudens risico op armoede op 

basis van inkomen en  groeien 15% van de kinderen op in armoede (Statbel, 2012b). Armoede heeft vele 

oorzaken. Toch blijken deze statistieken niet te zullen veranderen binnen een voorzienbare tijd met de 

huidige overheidsinstrumenten. Armoede en sociale uitsluiting vertegenwoordigen niet enkel een 

economisch falen (in de zin van het falen in de organisatie van het systeem, of het falen om al het 

menselijke kapitaal efficiënt te mobiliseren), maar eveneens een moreel falen en een ‘affront’ aan de 

menselijke waardigheid. 

De welvaartstaat heeft als doel de effectieve garantie te bieden aan alle burgers dat hun basisbehoeftes 

kunnen vervuld worden en ze recht hebben op een minimaal deel van de welvaart. De rechten en plichten 

van burgers zijn wettelijk vastgelegd in de sociale wetgeving. Het sociaal beleid in de welvaartstaat is deels 

residueel en selectief, deels institutioneel en universeel (Deleeck, 1991). 
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In de residuele visie van het sociaal beleid wordt verondersteld dat de basisinstituties van de samenleving 

(familie en markt) in staat zijn de middelen te leveren in het voorzien van basisbehoeftes. Sociaal beleid 

moet enkel interveniëren als deze instituties gebrekkig zijn. Het deel van de welvaartstaat die sociale 

zekerheid biedt voor armen is grotendeels residueel. In de institutionele visie van sociaal beleid zijn de 

basisinstituties niet langer in staat een basis aan sociale zekerheid te voorzien en moet de overheid 

interveniëren (Groot, 1997, p.204).  

Het selectieve principe van de welvaartstaat stelt dat de voorziening van sociale zekerheid enkel bedoeld 

is voor diegene die het nodig heeft (de armen), of enkele voor diegene die er voor betaald heeft 

(werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering). Om gerechtigd te zijn moet men meestal een 

werk- en vermogenstest doorstaan. Vele uitkeringen zijn niet alleen selectief maar ook tijdelijk. Ze zijn 

bedoeld om tijdelijk voorziening te bieden tijdens periodes van ziekte of werkloosheid. Impliciet in de visie 

van selectiviteit is het principe van zelfvoorziening. In principe wordt van alle gezonde volwassen burgers 

verwacht dat zij zelf in staat zijn een inkomen te verschaffen of iemand te vinden die bereid is zijn of haar 

inkomen te delen (Groot, 1997, p.205). 

De twee vernoemde doelstellingen, het bieden van voldoende jobs aan de actieve bevolking en het 

verschaffen van voldoende inkomen aan allen, zijn duidelijk moeilijk te behalen. Met het minimumloon, 

de werkloosheidsuitkeringen en het sociale assistentienet tracht men de gevolgen van werkloosheid en 

armoede te temperen. Vaak leiden deze systemen echter ook tot inefficiënties op de arbeidsmarkt zoals 

het gekende probleem van de werkloosheidsval. Sociale, economische en demografische trends zorgen 

ervoor dat de welvaarstaat steeds meer onder druk komt te staan. Als men de doemscenario’s mag 

geloven wordt het systeem op termijn onbetaalbaar (Van Lancker, 2008, p.23). 

Er zijn grofweg vier strategieën die kunnen gevolgd worden in reactie op de bezorgdheden over de 

welvaartstaat. Economische liberalen stellen dat de welvaartstaat te genereus is geweest en de markt zijn 

werk moet laten doen. Naast de afbouw van bestaande transfers en loonmatiging moeten de blijvende 

systemen selectief en residueel zijn. De vermindering van regulering en overheidsinterventies zullen op 

de lange termijn zorgen voor een grotere productiviteit, competitiviteit, werkgelegenheid en uiteindelijk 

meer inkomen per capita. Deze welvaart is op zijn beurt de juiste en belangrijkste bron voor individuen 

om zich te verzekeren op de private markt. Een tweede conservatie strategie beveelt het selectief 

afstraffen en het belonen van individuele attitudes aan tegenover werk, opleiding, gezondheid en familie. 

Deze visie tracht het morele weefsel van de samenleving te versterken door een duidelijk onderscheid te 

maken tussen rechthebbenden en profiteurs (Baker geciteerd in Van Parijs, 1992, p.69). Aan de hand van 

werk- en vermogenstesten en inspecties tracht de overheid de sociale fraude te bestrijden.  



 

3 
 

Ten derde erkent de sociaaldemocratische visie de fragiliteit van de assumpties onderliggend aan de 

huidige welvaartstaat. Toch staat het weigerachtig tegenover elke grote heroriëntatie van de bestaande 

systemen. In de plaats daarvan tracht het de welvaartstaat en zijn productivistische veronderstellingen te 

verdedigen. Enkel het politiek doorzettingsvermogen en de solidariteit tussen werknemers en werkgevers 

zijn de nodige voorwaarden om het systeem staande te houden (Baker geciteerd in Van Parijs, 1992, p.69). 

Het sociaal beleid tracht voornamelijk in de marge van de markteconomie maatregelen te treffen om 

mensen van voldoende inkomen en werk te voorzien. Voorbeelden zijn de werksubsidies die worden 

uitgekeerd zodat bedrijven bepaalde werknemers aanwerven en de vermindering van sociale bijdragen 

zodat het netto-inkomen van de laagbetaalde werknemer wordt verhoogd. Voorstellen als deze zijn onder 

meer populair in België (zie bijvoorbeeld de werkbonus en de jobkorting). 

Een vierde visie van strategische voorstellen valt onder de noemer van een postindustriële of links-

libertaire ideologische overtuiging. Deze visie benadrukt de waarden van vrijheid en burgerschap die in 

verband staan met positieve rechten zoals het gegarandeerd onvoorwaardelijk basisinkomen. Het 

basisinkomen kan gezien worden als sociale garantie dat een bodem vastlegt waaronder niemand kan 

zakken. Aan de basis moet men zelf beslissen hoe en of men bijkomend inkomen verschaft door 

bijvoorbeeld een vaste betrekking te zoeken (voltijds of deeltijds), losse jobs, etc. (Baker geciteerd in Van 

Parijs, 1992, p.70) Er is sprake van een gedeeltelijke ontkoppeling van werk en inkomen. Het betekent een 

significante paradigmaverschuiving van het productivisme, met de residuele en selectieve visie van de 

welvaartstaat, naar een institutioneel, universeel en niet-productivistisch paradigma. 

Hoewel het idee van een basisinkomen onconventioneel is bestond het al in een of andere vorm sinds 

Thomas Paine in 1796 een dergelijk voorstel formuleerde. Behalve voor een korte periode in de Verenigde 

Staten in de jaren 60 en 70 werd er relatief weinig aandacht aan besteed. De voorstellen waren 

gelijkaardig aan het basisinkomen maar namen de vorm aan van een negatieve inkomensbelasting zoals 

geformuleerd door Milton Friedman (1962). Het debat in Europa is aan de gang sinds 1980 (Widerquist, 

2000a, p.1). De Green Paper van de Ierse overheid in 2002, de debatten in Frankrijk (Gamel, Balsan & 

Vero, 2006), de voorstellen in Duitsland (Mitschke, 1985 & 1995) en in Groot-Brittannië (Atkinson, 1995) 

zijn maar enkele voorbeelden die deel uit maken van een groeiend debat in West-Europa. Nog tot 14 

januari 2014 loopt een Europees burgerinitiatief met betrekking tot het basisinkomen. Het gaat om een 

verzoek aan de Europese Commissie om via samenwerking tussen de lidstaten na te gaan of een 

onvoorwaardelijk basisinkomen de sociale zekerheid in hun staat kan verbeteren. Het doel op de lange 

termijn is het erkennen en garanderen dat ieder individu in de Europese Unie dankzij een basisinkomen 

het recht heeft in zijn basisbehoeften te voorzien en kan deelnemen als een volwaardige burger. Op de 

korte termijn vraagt men initiatieven te ondersteunen zoals ‘pilotstudies’ en onderzoeken naar de 

verschillende modellen en implicaties van een basisinkomen in de Europese Unie.  
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Op 8 november 2013 kondigde de federale overheid van Zwitserland aan dat het nationale burgerinitiatief 

voor een onvoorwaardelijk basisinkomen geaccepteerd werd. De komende periode zal een federaal 

comité het basisinkomen overwegen en een rapport uitbrengen gevolgd door een debat in het parlement. 

Na twee of drie jaar zal een nationaal referendum plaatsvinden met de volgende vraag: Moet elke burger 

in het land onvoorwaardelijk de financiële basis krijgen om te leven (binews.org, 2013)?  

In ontwikkelingslanden als Namibië, Zuid-Afrika en India werden al prototypes geïmplementeerd 

(Standing & Samson, 2003). Enkele internationale sociale bewegingen namen het voorstel ook op in hun 

manifesten. Hoewel er  voorstanders over het hele ideologisch spectrum heen te vinden zijn en ondanks 

de groeiende aandacht rond het idee van een basisinkomen bevindt het zich momenteel nog steeds 

ergens tussen een academische droom en een populaire eis (Jordan geciteerd in Van Parijs, 2011). 

Sommigen zien het als een oplossing voor vele sociale kwalen zoals werkloosheid en armoede. Anderen 

weerleggen het als een onzinnig, economische onhaalbaar en onethisch voorstel (Van Parijs, 2000, p.2). 

De Continue groei van BBP/capita sinds WOII, de vermindering van de gemiddelde uren geleverde arbeid, 

de graduele verbetering van werkomstandigheden, de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, 

de stijging in vrouwelijke arbeidsparticipatie, het stijgende aantal werklozen, arbeidsongeschikten en 

gepensioneerden, enz.,  zijn trends in de samenleving die het gemakkelijker maken om een basisinkomen 

in te voeren. Een basisinkomen wordt meer aantrekkelijk hoe meer de huidige welvaartstaat onder druk 

komt te staan. Een basisinkomen moet het idee behouden van sociale zekerheid voor allen, de negatieve 

en minder aantrekkelijke effecten van het huidige systeem vermijden en terzelfdertijd geen nieuwe 

adverse effecten introduceren. 

1.1 Structuur 

Het eerste hoofdstuk tracht het BI te conceptualiseren. Ten eerste wordt het basisinkomen gedefinieerd 

en onderscheden van zijn vele varianten. Ten tweede wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

basisinkomen, de conventionele minimuminkomensgarantie en de negatieve inkomensbelasting. Ten 

derde wordt het probleem van de werkloosheidsval voorgesteld. Hoofdstuk drie bespreekt de normatieve 

kwesties omtrent een basisinkomen. Ten eerste worden enkele mogelijke voor- en nadelen genoemd. Ten 

tweede wordt de rechtvaardiging van een basisinkomen en zijn voornaamste kritieken besproken. Ten 

derde wordt het efficiëntie –en billijkheidsprobleem voorgesteld. In hoofdstuk vier wordt een economisch 

model geconstrueerd om de impact van een basisinkomen in te schatten. Daarna worden een drietal 

empirische onderzoeken besproken. De eerste is een microsimulatie dat de herverdelingseffecten 

onderzocht van een basisinkomen in België. Als tweede worden de resultaten uit de grootschalige sociale 

experimenten in de Verenigde Staten besproken. Het derde onderzoek is een kleinschalig natuurlijk 

experiment in België. In het laatste hoofdstuk worden enkele conclusies geformuleerd over het idee van 

een basisinkomen, zijn mogelijke implicaties en zijn economische haalbaarheid. 
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2. Conceptualisatie van een BI          

De meeste Europese landen hadden sinds de Tweede Wereldoorlog een of andere vorm van 

minimuminkomensgarantie ingevoerd. Om gerechtigd te zijn moest men niet vooraf bijdragen. Buiten dit 

bleven de meeste schema’s voorwaardelijk op verschillende vlakken op een manier die de residuele en 

selectieve aard van de welvaartstaat weerspiegelede. 

(1) Om aanspraak te mogen maken moet de ontvanger, als hij niet werkt of niet kan werken, gewillig zijn 

om een passende job aan te nemen of passende training te ondergaan. (2) Men moet voldoen aan een 

vermogenstest. Dit in die zin dat men enkel recht heeft op een uitkering als men geen toegang heeft tot 

voldoende inkomen van andere bronnen. (3) Het recht op en de omvang van de uitkering is afhankelijk 

van de gezinssituatie. Als iemand bijvoorbeeld alleen woont zal de uitkering verschillen van een werkloze 

die samenwoont. (4) Het recht op en de omvang van de uitkering is eveneens afhankelijk van de 

woonplaats. Zo wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen in de stad, een dorp of op het platteland 

wonen. Zoals hieronder zal blijken verschilt het basisinkomen op een drastische wijze. 

2.1 Basisdefinitie 

” “Give all citizens a modest, yet unconditional income, and let them top it off at will with income from 

other sources.” (Van Parijs, 2000, p.2) 

Een basisinkomen (voortaan genoteerd als BI) is een inkomen betaald door de overheid aan elk lid van de 

gemeenschap (1) onafhankelijk van werken, (2) onafhankelijk van vermogen, (3) onafhankelijk van de 

gezinssituatie, (4) onafhankelijk van waar in het land men woont. Deze definitie werd ontleend van Van 

Parijs (1992, 1995, 2000) en is de algemene definitie die zal gebruikt worden. De voorstellen die 

omschreven worden als de staatsbonus, het nationaal of sociaal dividend, het burgergeld, een demogrant, 

etc., zijn gelijkaardige voorstellen. Sommigen zijn ruimer en houden rekening met de situatie van het 

gehele huishouden via belastingtransfers. Sommigen zijn ook nauwer gedefinieerd en maken bijvoorbeeld 

expliciet de verbinding met basisbehoeftes (Van Parijs, 2000, p.1). 

2.1.1 Basisbehoeftes 

In de bovenstaande definitie is er in principe geen verwijzing naar een verband tussen een BI en 

basisbehoeftes. Een BI kan dus boven of onder het niveau liggen van wat beschouwd wordt als 

noodzakelijk om een waardig leven te leiden. Zoals later zal blijken argumenteert Van Parijs dat het BI op 

het hoogste duurzame niveau moet staan (Van Parijs, 1995, p.35). De omvang van het basisinkomen ligt 

op een wenselijk niveau wanneer mensen er mee in staat zijn waardig te leven en men reële keuzes kan 

maken. Het niveau kan onder meer uitgedrukt worden als op of boven de armoedegrens, als een adequaat 

niveau van sociale welvaart, of als een percentage van het gemiddelde inkomen. 
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Sommigen pleiten alvast voor een linkse variant die een hoger niveau voorziet dan wat de huidige 

minimuminkomensgaranties bieden. Anderen stellen een lager niveau voor. Een laag BI ter vervanging 

van de meeste bestaande systemen wordt de rechtse variant genoemd (Bovenberg & Van der Ploeg, 1995, 

p.102). Een laag BI kan echter ook gezien worden als een partieel BI. Dit zou slechts gedeeltelijk het huidige 

systeem vervangen met als doel een significant deel van de doelstellingen van een BI te behalen zonder 

dat een zeer hoog belastingtarief noodzakelijk is (Atkinson, 1995, p.21). Dit kan ook een tussenstap zijn in 

de transitie naar een BI in zijn meest pure vorm dat de meeste systemen vervangt. Zelfs in dat geval is het 

nog geen substituut voor bestaande systemen zoals gratis onderwijs of een basisziekteverzekering. 

Voorstanders zijn vaak ook niet voor de volledige vervanging van bestaande voorwaardelijke transfers. Zo 

willen de meesten een simpele vorm van sociale zekerheid en compensaties voor arbeidsongeschiktheid  

(Van Parijs, 1995, p.33-34). Sommigen argumenteren dat een BI in combinatie met een sociale zekerheid 

te verkiezen is boven uitsluitend een puur BI of een private zekerheid (Bergh, 2004, p.11-12). Een element 

dat vaak terugkeert is dat een BI, behalve de voorziening in de elementaire behoeftes, de mogelijkheid 

moet geven aan mensen om als geïnformeerde en actieve burger te participeren in het democratisch 

proces (Morrison, 2006, p.8-9). 

2.1.2 Monetair inkomen 

Het gaat om een inkomen betaald in cashgeld. Vergoedingen in natura kunnen in de vorm van goederen 

en diensten zijn of in de vorm van een speciale munt met beperkingen, bijvoorbeeld voedselbonnen. Een 

BI in cash legt geen verplichtingen of voorwaarden op omtrent de aard of de timing van consumptie of 

investeringen die het financiert. Een BI wordt op een regelmatige basis uitgekeerd. Dit is een belangrijk 

verschil tegenover voorstellen om eenmalig een bedrag uit te keren. Onder meer Thomas Paine (1796) en 

recenter Ackerman & Alstott (1999) met de ‘stakeholder society’ beaamden dergelijke voorstellen. 

Individuen ontvangen bij het bereiken van de volwassen leeftijd een bedrag dat zij vrij kunnen spenderen. 

Het argument hiervoor is dat een individu vrij kan kiezen om investeringen te doen, te opteren voor een 

maandelijkse basisinkomen of voor onmiddellijke consumptie. Zo kan men kiezen om het bedrag 

productief te kapitaliseren maar ook om het te verspillen of vergokken. Daardoor zouden mensen zelf alle 

kosten dragen van hun keuzes. 

De conclusie dat dit meer vrijheid betekent dan een BI is echter voorbarig. Het houdt ten eerste geen 

rekening met beslissingsgedrag dat kan leiden tot slechte keuzes. Jongvolwassenen moeten vaak nog 

rijpen voor ze echt de volwassenheid bereikt hebben om goede keuzes te maken. Gok-en 

drugsverslaafden kunnen slechte beslissingen nemen uit wilszwakheid. Allerlei beslissingen kunnen later 

zeer betreurd worden. Een BI zal wilszwakheid of onvolwassenheid niet doen verdwijnen maar zal diegene 

die daartoe geneigd zijn wel tweede kansen bieden (Lewis & Noguchi, 2004, p.2-12). 
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2.1.3 Politieke gemeenschap 

Het BI wordt in principe betaald door een overheid vanuit de publieke middelen. In de meeste voorstellen 

wordt dit georganiseerd vanuit de natiestaat. De verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld ook op een 

deelstaat berusten. Zo is de enige overheid die een echt BI heeft ingevoerd de staat Alaska in de Verenigde 

Staten (Palmer, 1997). Een BI kan mogelijks ook door een supranationale overheid worden uitgevoerd 

(Genet & Van Parijs, 1992), of zelfs op het niveau van de Verenigde Naties (Kooistra, 1994; Frankman, 

1998; Barrez, 1999). 

Het BI kan gefinancierd worden vanuit de bestaande publieke middelen die bestaan uit een combinatie 

van verscheidene belastingen. Het kan ook via een specifieke belasting gefinancierd worden, bijvoorbeeld 

een belasting op grond en natuurlijke rijkdommen (Thomas Paine, 1796), een brede inkomensbelasting 

(Pelzer, 1999), een uitgebreide BTW (Duchatelet, 1994), of een vlaktaks op inkomen (Atkinson, 1995). Met 

betrekking tot een supranationaal niveau komt een tobintaks (Bresson, 1999) of een bittaks (Soete & 

Kamp 1996) in aanmerking. Deze voorstellen maken allemaal gebruik van belastingen. Financiering kan 

ook komen uit een fonds dat niet door belastingen wordt aangevuld. Het systeem uit Alaska is gebaseerd 

op inkomsten uit de gediversifieerde investeringen die de staat opbouwde op de licenties van haar 

olievelden (Palmer, 1997). In dezelfde zin zijn er voorstellen voor een sociaal dividend uit de inkomsten 

van productieve publieke investeringen (Meade, 1995). Er bestaan ook voorstellen om het BI te 

financieren door geldcreatie (Van Trier 1997). 

2.1.4 Universeel 

De universaliteit betreft alle burgers. Het wordt gezien als deel van het totaalpakket aan rechten en 

plichten waaraan burgers moeten voldoen. Vandaar soms ook de benaming van burgerinkomen. Dit is het 

enige discriminerende criterium. Een burger kan in een legale zin gedefinieerd worden als in het bezit zijn 

van de Belgische nationaliteit of indien men in dit land belastingplichtige is. Een voldoende lange periode 

residentieel zijn in het land kan een criterium zijn voor nieuwkomers. De voorwaarde van permanente 

residentie levert waarschijnlijk de beste voorwaarde om een BI uit te keren (Howard, 2004, p.5). 

Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen. In de meeste voorstellen ontvangt elke volwassen burger 

het BI. Kindergeld en het pensioen, dat in zekere zin al een universeel systeem is, blijft bestaan in hoofde 

van de ouders of voogd. Een systeem waarin een BI kindergeld en pensioenen vervangt en dus geldt vanaf 

het begin tot het einde van het leven, zoals in Alaska, is ook denkbaar. Het BI blijft gelden bij het pensioen 

waarbij het kan aangevuld worden met private of publieke pensioenuitkeringen. Een laatste uitzondering 

is dat er geen BI wordt voorzien voor gevangenen. De kosten van gevangenschap worden al gedragen 

door de gemeenschap. Maar belangrijk is dat het BI terug moet hervat worden bij vrijlating of het verloren 

inkomen zelfs vergoed moet worden bij onterechte opsluiting (Van Parijs, 2000, p.5). 
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2.1.5 Individueel 

Het BI wordt gegeven aan elk individu los van zijn gezinssituatie of burgerlijke staat. Het individuele BI 

houdt geen rekening met het totale inkomen van een gezin of het aantal verdieners er in dit gezin zijn. Dit 

staat tegenover de bestaande minimuminkomensgaranties. Naarmate het huishouden groter is dalen de 

gemiddelde kosten per persoon. Het huidige systeem geeft daarom een kleinere uitkering per hoofd aan 

een koppel dan aan een alleenstaande. Een eerlijke en effectieve werking van dit systeem veronderstelt 

dat administraties inzagerecht hebben in de leefsituatie van de betrokken mensen.  

Omdat het BI strikt op een individuele basis berust is er geen nood om de gezinssituatie te controleren. 

De voordelen van dalende kosten door samenwonen kunnen vrij benut worden (Van Parijs, 2000, p.5). 

Argumenten zijn onder andere dat dit een grotere autonomie geeft aan het individu en niet 

discriminerend is voor een bepaalde levensstijl. Het gegarandeerd inkomen gaat niet enkel om de echte 

vrijheid om te kiezen tussen verschillende goederenbundels. Het is eveneens de vrijheid om te kunnen 

kiezen tussen verschillende levenswijzen. Dit betekent geen voorwaarden of beperkingen op wat men 

consumeert, hoe men zijn tijd gebruikt of met wie men samenleeft (Van Parijs, 1995, p.33). 

2.1.6 Onvoorwaardelijk 

Het essentiële onderscheid tegenover de bestaande minimuminkomensgaranties is dat een BI wordt 

uitbetaald aan allen, rijk of arm, onafhankelijk van zijn of haar inkomensniveau. Omdat zowel rijken als 

armen een BI ontvangen volgt daaruit niet dat beiden rijker worden. Een BI moet immers gefinancierd 

worden. Een belangrijk punt in de universele toepassing van een BI is dat hoewel de meeste mensen 

nettobetalers zouden zijn om het te financieren, elk gerechtigd individu kan rekenen op het gegarandeerd 

minimum (Widerquist, 2000a, p.2). 

De onafhankelijkheid van werk of werkgewilligheid is het tweede element van de onvoorwaardelijke aard 

van een BI. Bestaande uitkeringen vereisen dat werklozen actief solliciteren en een ‘passende’ betrekking 

moeten aanvaarden. Atkinson (1996) stelt bijvoorbeeld wel een participatievoorwaarde voor. Deze is niet 

noodzakelijk verbonden aan een vaste betrekking maar eerder aan een brede opvatting van sociaal nuttig 

werk. Het is een toevoeging dat mogelijks de politieke haalbaarheid van een BI kan verhogen (Atkinson, 

1996, p.68-69). 
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2.2 Negatieve inkomensbelasting 

De negatieve inkomensbelasting (NIT) is een vorm van minimuminkomensgarantie voorgesteld door 

Friedman (1962). Het is een progressieve inkomensbelasting waar het inkomen van individuen onder een 

bepaald niveau wordt aangevuld en ze geen belastingen verschuldigd zijn. Boven het gegeven niveau 

betalen individuen een proportie van hun inkomen aan belastingen. 

De NIT was een populair beleidsalternatief in de jaren 60 en 70. Onder meer Friedman (1962) was een 

belangrijke voorstander van een NIT. Een negatieve inkomensbelasting lijkt sterk op een BI. Beiden zijn 

vormen van minimuminkomensgaranties in die zin dat niemand onder het minimuminkomen kan zakken. 

De NIT elimineert ook de werkloosheidsval door een geleidelijke overgang te creëren. Een NIT verschilt 

van een BI in die zin dat het transfers geeft aan lage inkomens terwijl een BI dezelfde basistransfer geeft 

aan iedereen. Omdat de NIT werkt op basis van belastingen en men op het einde van het jaar een bedrag 

terugkrijgt bestaat het gevaar dat gezinnen een lange tijd zonder inkomen vallen. Het systeem werkt op 

basis van het inkomen en is in essentie dus ex post. Hoewel er ook manieren denkbaar zijn om dit ex ante 

te maken. Bijvoorbeeld door het geven van een bedrag dat dan achteraf indien nodig kan worden 

aangepast. Zo houdt een NIT echter nog steeds een vorm van vermogenstest in. Een ander belangrijk 

verschil is filosofische van aard. Enerzijds neemt de NIT het uitgangspunt van negatieve vrijheid en 

anderzijds baseert een BI zich op positieve vrijheid. De gelijkenissen van de uiteindelijke economische 

effecten zijn groot genoeg zodat wat men leerde uit experimenten met de NIT in de jaren 70 van belang 

is voor een BI (Sheahen, 2002). 

Het onderscheid tussen het bestaande systeem, de NIT en het BI wordt onderaan weergegeven. Elke vorm 

van basisinkomensgarantie bevat de volgende elementen. Het eerste element is de uitkering (G).  Dit is 

het inkomen dat een individu ontvangt als hij geen private inkomen heeft. Het marginale belastingtarief 

(t) of het uitkeringsverminderingstarief is de mate waarin de uitkering afneemt (of inkomen belast wordt) 

wanneer het individu meer verdient. Het privaat inkomen (Y) is de hoeveelheid dat het individu verdient 

op de arbeidsmarkt. Ten slotte is het besteedbaar inkomen (𝑌𝑑) het inkomen dat een individu werkelijk 

kan besteden.  

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑡𝑌 + 𝐺 (2.1) 
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De onderstaande grafieken geven het verband weer tussen het netto-inkomen (verticale as) tegenover 

het bruto-inkomen (horizontale as). De 45° lijn geeft het inkomen weer indien er geen belastingen of 

uitkeringen zijn. In figuur 2.1. wordt de bestaande minimuminkomensgarantie getoond. Onder een 

gegeven inkomen G, wordt het inkomen gegarandeerd en is men netto-ontvanger. Boven G wordt een 

deel van het bijkomende inkomen belast en is men een nettobetaler. Het lijnstuk GE toont de 

werkloosheidsval. Figuur 2.2. toont de lineaire negatieve inkomensbelasting. Als het ontvangende 

individu geen privaat inkomen verdient is het besteedbaar inkomen gelijk aan de uitkering. Als het 

inkomen stijgt tot het punt waar belastingen gelijk zijn aan de uitkering (tY = G) wordt het ‘break-even-

punt’ E bereikt en is het besteedbaar inkomen gelijk aan het privaat inkomen. Bij een hoger inkomen 

wordt het individu een nettobetaler. Met andere woorden is zijn inkomensbelasting niet langer negatief.  

Figuur 2.3. toont een BI gefinancierd door een lineaire inkomensbelasting. Het universele BI tot G zorgt 

ervoor dat de 45° lijn evenwijdig naar boven schuift en toont in zijn nieuwe positie de gelijkheid tussen 

netto –en bruto-inkomen plus het BI. Onder het niveau G ontvangt elke individu een BI vrijgesteld van 

belastingen. Al het inkomen boven G wordt voor een deel lineair belast. Bij een inkomen lager dan OE 

heeft het individu voordeel met het BI. Bij een inkomen hoger dan OE zullen individuen een netto belasting 

betalen. De netto kost van beide systemen is ongeveer gelijk. BI heeft een grotere totale kost omdat er 

meer financieringsmiddelen nodig zijn. Vanuit het perspectief van de ontvanger is het uiteindelijke 

resultaat tussen een NIT en BI exact hetzelfde. Het verschil in financiering heeft wel implicaties voor de 

kosten van overheid. 
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2.3 Werkloosheidsval 

De werkloosheidsval, armoedeval of inactiviteitsval zijn concepten die in verband staan met de 

voorwaardelijke systemen van minimuminkomensgarantie. Zij kunnen begrepen worden vanuit een 

sociologisch en een economisch perspectief.  

Het sociologisch perspectief legt de nadruk op het effect van sociale normen op welvaartsystemen 

(Atkinson, 1995, p.59). Meer mensen die voordeel hebben bij een uitkering zullen gevat worden onder 

een BI dan een voorwaardelijk schema. Dit komt door imperfecte informatie over de beschikbare rechten 

en het stigma dat vasthangt aan het claimen van een uitkering. Aan een BI is er geen stigma verbonden 

omdat iedereen dit ontvangt. Het neemt in een zekere mate de imperfecte informatie weg doordat een 

BI gemakkelijker en transparanter is. Dit zijn de sociale aspecten van de werkloosheidsval. 

De economische visie ziet de werkloosheidsval ontstaan als het gebrek aan een positief verschil tussen 

geen werk en laagbetaald werk. Dit fenomeen vindt voornamelijk plaats aan de onderkant van de 

inkomensverdeling, namelijk bij mensen met een lage productiviteit en dus een laag loon. Ten eerste 

worden zij geconfronteerd met een zeer hoog marginaal belastingtarief voor een arbeidsinkomen dat 

minder of gelijk is aan de uitkering. Wanneer een individu bij een extra verdiende euro daartegenover 

een euro aan uitkering of meer dan één euro verliest is het logisch dat men niet gewillig is of actief op 

zoek gaat naar een dergelijke job. Ten tweede is de uitkering relatief zeker terwijl de stap naar een 

arbeidsinkomen onzeker kan zijn. Armen lopen niet graag het risico het inkomen te onderbreken en 

blijven liever in de bijstand. Ten derde zijn er bij het aannemen van een job ook extra kosten verbonden 

aan reistijd en kinderzorg (Van Parijs, 2000, p.7). Ten vierde zorgt het minimumloon er voor dat de 

marginale werknemer diegene is met een arbeidsproductiviteit gelijk aan het minimumloon. 

Hieronder wordt een neoklassiek basismodel van het arbeidsaanbod gebruikt om de werkloosheidsval te 

duiden. Werken en vrije tijd zijn de twee mogelijke manieren om tijd te gebruiken. Elk individu kiest een 

combinatie tussen het aantal uren werk en vrije tijd die zijn nut maximaliseert. Voor individuen die werken 

is de opportuniteitskost van een bijkomend uur vrije tijd het uurloon. Individuen kiezen niet te werken 

wanneer de waarde van vrije tijd boven het loon ligt. Een verandering van het loon zorgt voor een 

substitutie-effect en een inkomenseffect. De opportuniteitskost van vrije tijd stijgt wanneer het loon 

stijgt. Wanneer vrije tijd duurder wordt consumeren individuen minder vrije tijd en gaan ze meer werken. 

Dit is het substitutie-effect. Als het loon stijgt, bij gelijke prijzen, stijgt het reële inkomen van het individu. 

Dit leidt tot een stijgende consumptie van alle normale goederen. De consumptie van vrije tijd stijgt, in 

de veronderstelling dat het een normaal goed is, en het aantal uren werken daalt. Dit is het 

inkomenseffect van een loonstijging. 
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Er wordt verondersteld dat het nut van een individu een functie is van reëel inkomen (𝑌𝑑) en vrije tijd (L). 

Uitgedrukt als U=U(𝑌𝑑,L). Individuen trachten hun nut te maximaliseren gegeven de tijd- en 

budgetbeperking. De tijdbeperking wordt genoteerd als: H + L = T en de budgetbeperking als: wH = pY. 

Waar H = Werkuren; L = Vrije tijd; T = totale beschikbare tijd ; w = uurloon ; p = prijsindex ; 𝑌𝑑= reëel 

inkomen. Dit geeft de totale budgetbeperking:  

𝑌𝑑 =  − (
𝑤

𝑝
) 𝐿 + (

𝑤

𝑝
) 𝑇  (2.2) 

Figuur 2.4. stelt de relatie tussen werken en vrije tijd grafisch voor. Het intercept op de horizontale as ligt 

aan T en het intercept op de verticale as aan wT/p. De helling van de budgetlijn is –w/p. Een belangrijke 

opmerking is dat H daalt van T naar 0 als L stijgt van 0 naar T. Het nut wordt gemaximaliseerd op het 

raakpunt van de indifferentiecurve met de budgetbeperking. 

In het geval van een hoekoplossing snijden de indifferentiecurve en de budgetlijn zich bij nul werkuren. 

Dit komt voor wanneer de opportuniteitskost van vrije tijd relatief hoog is en/of het loon is laag. De 

absolute waarde van de helling van de indifferentiecurve in dit punt is het ‘reservatieloon’ van het 

individu. Als het reële loon op de arbeidsmarkt groter is dan het reservatieloon kiest het individu om te 

werken. Omgekeerd spreekt men van een hoekoplossing en kiest het individu niet te werken. 

Tot nu toe werd veronderstelt dat alle inkomen uit arbeid komt. Individuen hebben echter ook een niet-

arbeidsinkomen (Z). Dit is het inkomen onafhankelijk van het aantal uren werken zoals inkomen uit 

kapitaalinteresten, huur, dividenden, inkomenstransfers  zoals het basisinkomen, enz. Het niet-

arbeidsinkomen ingevoegd in de budgetbeperking geeft: 

𝑌𝑑 =  − (
𝑤

𝑝
) 𝐿 + (𝑤𝑇 + 𝑍)/𝑝  (2.3) 

Als het niet-arbeidsinkomen stijgt verschuift de budgetlijn evenwijdig verticaal opwaarts. De helling blijft 

ongewijzigd. In de veronderstelling dat vrije tijd een normaal goed is, betekent een stijging in het niet-

arbeidsinkomen een stijging in de consumptie van vrije tijd en een vermindering in werkuren. Dit is een 

puur inkomenseffect (Figuur 2.8). 

Als bij werkloosheid er een volledig inkomensvervanging is beweegt het individu van punt A naar punt B 

(Figuur 2.4). Het nut van het individu neemt dus toe wanneer hij werkloos wordt bij volledige 

inkomensvervanging. In realiteit bieden werkloosheidsuitkeringen geen volledige inkomensvervanging. 

Bij arbeidsongeschiktheid tracht de overheid meestal wel voor een volledige inkomensvervanging te 

zorgen uit de overtuiging dat ziekte en lijden moeten worden gecompenseerd. De bestaande systemen 

voorzien een uitkering gericht een bepaald niveau waaraan het gezinsinkomen aan moet voldoen (𝑌𝑡). 
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Wanneer iemand niet gaat werken is de uitkering gelijk aan 𝑌𝑡. Wanneer iemand werkt maar het 

arbeidsinkomen valt onder een bepaald niveau keert de overheid het verschil uit. 

De budgetlijn in figuur 2.5. is horizontaal op het inkomensniveau 𝑌𝑡. Op dit deel is het marginale loon gelijk 

aan nul. Als een uitkeringsgerechtigde een bijkomend uur werkt blijft het inkomen ongewijzigd. Een 

individu dat een loon heeft onder 𝑌𝑡 verkiest daarom altijd niet te werken (Figuur 2.5). Sommige 

individuen die een hoger loon hebben dan 𝑌𝑡 zouden ook verkiezen niet te werken (Figuur 2.6). 
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Een werkloosheidsval creëert dus een perverse incentive om niet te werken. Individuen aan de bodem 

van de inkomensverdeling kunnen enkel ontsnappen wanneer zij een job vinden met een loon dat veel 

hoger is dan het niveau van de uitkering. Al het (deeltijds) werk onder dit niveau zal geen monetaire 

vergoeding inhouden. Dit kan mogelijks verklaren waarom deeltijds werk voornamelijk door vrouwen 

gebeurt. De meeste vrouwen met een werkende partner hebben geen recht op een uitkering. Ze worden 

daarom niet geconfronteerd met een werkloosheidsval en ondernemen deeltijds werk wat het 

gezinsinkomen doet stijgen (Groot, 1997, p.204). 

Al het potentiële werk met een loon tussen nul en het minimumloon wordt niet ondernomen of bevindt 

zich in de zwarte sector. In theorie (zie figuur 2.8) zal een BI werk bieden aan al diegenen die geen 

negatieve arbeidsproductiviteit hebben. In het BI systeem is er geen nood aan een minimumloon want 

iedereen ontvangt al een BI. Het is dus zowel voordelig voor werknemers als werkgevers als diegenen met 

een positieve arbeidsproductiviteit werken. Onder een BI is de marginale werknemer gelijk aan elk 

individu die een positief arbeidsproductiviteit heeft in tegenstelling tot een productiviteit gelijk aan het 

minimumloon (Groot, 1997, p.206).  

Een alternatieve manier om mensen aan het werk te zetten is de arbeidskorting of de Vlaamse jobkorting 

(zie figuur 2.9). Het arbeidsloon wordt door de overheid in die mate gesubsidieerd dat werken het 

marginale loon doet stijgen en daarna geleidelijk terug doet afzwakken tot het veronderstelde 

minimuminkomen. Het systeem werd door de Vlaamse overheid in 2011 terug afgeschaft. Het Europese 

Hof van Justitie vond de maatregel discriminerend. Het afschaffen zorgde ook voor een vrijgekomen 

bedrag van 75 miljoen euro om het gat in de begroting te dichten. Het bezwaar tegen het systeem zelf 

was dat vrijwillig deeltijdse werknemers ook gesubsidieerd werden. De regeringsvoorkeur was de transitie 

naar voltijdse jobs te stimuleren zodat het gesubsidieerde verschil met het minimuminkomen veel kleiner 

werd. Het effect op het arbeidsaanbod bleek, in vergelijking met de kosten, beperkt tot een paar duizend 

bijkomende voltijds equivalente jobs (Decoster, De Swerdt & Van Camp, 2010, p.29).  
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3. Normatieve argumenten          

Dit deel bespreekt de normatieve argumenten voor en tegen een BI. Waarom is er een nood aan een BI? 

Waarom zou iemand werken als men een onvoorwaardelijk BI ontvangt? Als de gemeenschap voorziet in 

het recht op een inkomen, heeft zij dan ook niet het recht om verantwoordelijkheid te eisen van wie het 

ontvangt? Is er een afweging tussen efficiëntie en billijkheid en een kost aan herverdeling? Waarom zou 

een BI te verkiezen zijn boven de huidige systemen? Een veelheid aan argumenten worden naar voor 

gebracht door auteurs die vaak kijken vanuit diverse invalshoeken. Het is daarom onmogelijk om ze 

allemaal voldoende aandacht te geven. Eerst worden kort enkele vermeende voor- en nadelen van een BI 

genoemd. Daarna wordt dieper ingegaan op de filosofische achtergrond van een BI en worden enkele 

kritiekpunten besproken. 

3.1 Mogelijke voor- en nadelen van een BI 

Vrijheid en gelijkheid; efficiëntie en gemeenschap; collectieve eigendom van de aarde en gelijke verdeling 

van de voordelen van technologische vooruitgang, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 

waardigheid van de armen, de strijd tegen werkloosheid en onmenselijke werkomstandigheden, tegen de 

verwoestijning en interregionale ongelijkheden, de haalbaarheid van coöperatieven, promotie van 

volwassenenonderwijs, autonomie van werkgevers, echtgenoten en bureaucraten, enz. – zijn allemaal 

ingeroepen als pleidooi voor een BI. Daar tegenover staan argumenten over de inefficiëntie en 

onbillijkheid van een BI, de negatieve effecten op het arbeidsaanbod, de creatie van afhankelijkheid van 

de staat, de aantasting van het wederkerigheidsprincipe, enz. 

3.1.1 Gelijkheid en sociale cohesie 

De verbeteringen in de technologie en automatisatie (met andere woorden de productiviteit) van het 

productieproces zorgen ervoor dat in bepaalde sectoren van de economie minder nood is aan de inzet 

van arbeid. De postindustriële (r)evolutie bestaat onvermijdelijke uit de vervanging van een 

productieapparaat gebaseerd op manuele arbeid door één gebaseerd op een kenniseconomie. De 

Europese Unie formuleerde dit expliciet in de Lissabon-strategie en het plan Europa 2020. De informatie-

en dienstensector worden zo het dominante patroon van werkopportuniteiten. Technologische 

vooruitgang is echter onnuttig als de bevolking zich de hieruit grotere output niet kan veroorloven. Er 

moet worden voorkomen dat er zich een permanent precariaat vormt als de nieuwe onderklasse van het 

mondiaal kapitalisme (Standing, 2011). Dit precariaat slaat op het deel van de bevolking dat zich in het 

beste geval moet redden met onzekere en laagbetaalde arbeid. 
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Een BI geeft een minieme toegang tot het marktsysteem om beloond te worden voor individuele 

inspanning, iedereen een deel van de middelen op basis van burgerschap en een mechanisme om 

iedereen te integreren in het gemeenschappelijk goed. In dit opzicht is het basisinkomen noodzakelijk 

voor het behouden van een democratisch samenlevingsmodel als reactie op het uiteenvallen van sociale 

netwerken en de terugtrekking van de participatie van diegene die zich uitgesloten voelen (Jordan in Van 

Parijs, 1992, p.77). Als de bevolking voorzien is in zijn basisbehoeften kan het meer welvaart besteden 

aan de consumptie van deze output, wat op zijn beurt technologische vooruitgang kan stimuleren. 

Een meer gelijke verdeling van de welvaart heeft mogelijke voordelen voor iedereen. 

Inkomensongelijkheid, en in het bijzonder armoede, wordt vaak in verband gebracht met criminaliteit en 

sociale afbraak. Iedereen krijgt met een BI toegang tot een autonoom inkomen om absolute armoede te 

vermijden. De economische wanhoop die een aanzienlijk deel van het crimineel gedrag motiveert wordt 

weggenomen. Ook diegenen die niet aan de formele arbeidsmarkt deelnemen zoals huismannen of 

vrouwen of bepaalde types van werk in de sociale sector die in een markteconomie genegeerd worden 

hebben er baat. In het geval van huisvrouwen kan het positieve en negatieve effecten hebben. Het positief 

effect is de waardering van onbetaalde huisarbeid. Een negatief effect kan echter zijn dat traditionele 

genderpatronen versterkt worden (Robeyns, 1998, p.16). Herverdeling van lage naar hoge inkomens kan 

economisch voordeling zijn door de dalende marginale consumptievoet. Lage- en middeninkomens 

besteden een relatief groter aandeel van hun besteedbaar  inkomen dan hoge inkomens. Hoe meer 

welvaart besteed wordt, in plaats van geaccumuleerd, hoe meer economische activiteit. 

Inkomensongelijkheid wordt ook vaak in verband gebracht met economische instabiliteit in reactie tot 

externe macro-economische schokken (Galbraith, 2012). 

3.1.2 Ecologische duurzaamheid 

Enkele groene partijen in verschillende Europese landen zijn voorstanders van het BI. Overheden roepen 

in tijden van economische crisis op om meer te produceren en te consumeren om de economische groei 

te stimuleren. Economische groei zorgt vaak voor meer vervuiling en uitputting van de natuurlijke 

rijkdommen. De ontkoppeling van inkomen en werk in het klassieke groeimodel betekent daarom een 

eerste stap in een overgang naar een duurzaam model. Daarbij zorgt een BI ervoor dat individuen de kans 

krijgen om andere levenswijzen te ontwikkelen buiten het traditionele productivistisch model (Morrison, 

2006, p.9). 
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3.1.3 Administratieve efficiëntie 

Een BI heeft geen nood aan een grote en dure bureaucratie om gerechtigden te onderscheiden van niet-

gerechtigden aan de hand van een werk- en vermogenstest. De enige voorwaarde die moet gecontroleerd 

worden is de leeftijd en de nationaliteit. Door de universele aard van een BI wordt verwacht dat meer 

individuen die nood hebben aan bijstand ook effectief bereikt worden. Er zouden dus geen individuen 

buiten het systeem vallen omdat zij om een of andere reden niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, 

buiten het bereik van de sociale assistentie vallen, of gebrekkige informatie hebben. Het ook zou de 

kosten verbonden aan de voorwaardelijke aard van het welvaartsysteem verminderen. In dit digitaal 

tijdperk zijn automatische transfers van het basisinkomen naar de bankrekeningen van alle gerechtigden 

niet onhaalbaar. Dit kan leiden tot een kleinere overheid of een verschuiving van overheidsmiddelen naar 

meer urgente taken. In dezelfde zin kunnen private individuen ook administratieve winsten maken. Een 

transparanter en minder complex systeem betekent immers een tijdswinst om bijvoorbeeld na te gaan 

waarop men recht heeft (Atkinson, 1995, p.60). Anderzijds kunnen de administratieve winsten door 

voorstanders van een BI overschat worden. De capaciteit en de werking van een administratie zijn 

namelijk sterk afhankelijk van een complex proces van politieke besluitvorming (De Wispeleare & Stirton, 

2011, p.20). 

De universaliteit voorkomt de zogenaamde ‘tragedie van de selectiviteit’ (Oorschot, 2002). De selectiviteit 

van sociale uitkeringen op bepaalde doelgroepen zorgt ervoor dat een aantal mensen over het hoofd 

worden gezien. Dit hangt samen met de paradox van herverdeling. Hoe meer geld besteedt wordt aan 

doelgerichte programma’s op de armen,  hoe minder men er in slaagt armoede effectief te bestrijden 

(Korpi & Palme, 1998; Sen, 1995, p.14)). Een BI overstijgt dit probleem omdat iedereen het ontvangt. 

3.1.4 Afhankelijkheid 

Eén van de bezorgdheden van de voorstanders van een minimale staat is dat een BI een enorme 

afhankelijkheid van de staat zou creëren. Het argument kan ook omgekeerd worden. In de afwezigheid 

van sociale assistentie is een individu aangewezen op zijn sociaal netwerk en in de meeste gevallen zijn 

familie. De afhankelijkheid is daarmee niet verdwenen maar slechts verschoven (Atkinson, 1996, p.77). 

Gezien de ongelijkheden en soms onzekere aard in familiale relaties lijkt afhankelijkheid van de staat een 

betere optie. De uitkering is immers uniform, onvoorwaardelijk en dus niet afhankelijk van de willekeur 

in sociale netwerken. 
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3.1.5 Arbeidsaanbod 

De impact op de arbeidsmarkt werd al deels besproken toen het ging over de werkloosheidsval (deel 2.3.). 

Ten eerste zorgt een BI ervoor dat de koopkracht altijd sterk stijgt wanneer men een job aanvaardt. 

Zonder een minimumloon zullen jobs ontstaan die voorheen enkel zouden voorkomen in de informele 

sector of helemaal niet. Ten tweede zou de risicovermindering ervoor zorgen dat onzekere en lage 

productiviteitjobs worden aangenomen en mogelijks het ondernemerschap aantrekkelijker wordt (Marx 

& Peeters, 2008, p.1637; Pressman, 2002, p.26). Ten derde zou een BI werktraining en opleiding 

faciliteren. Ten vierde zou een BI ook de hoeveelheid werknemers doen toenemen of minstens een 

grotere spreiding van de bestaande jobs binnen de actieve werkende bevolking teweegbrengen. Een deel 

van de werknemers zou zijn arbeidsaanbod verminderen waardoor ook kansen ontstaan voor werklozen 

om te participeren (Standing, 2004, p.8). 

Daar tegenover staat een van de veelgenoemde kritieken van een BI en zijn institutionele visie op de 

welvaartstaat. Eens de basisbehoeftes van een individu gegarandeerd zijn zou hij neigen naar ledigheid.  

Een BI betekent een ‘free lunch’ voor diegenen die niet bijdragen. Er is dan sprake van uitbuiting 

(parasitisme) en het principe van wederkerigheid, dat intuïtief toebehoort aan de welvaartstaat, wordt 

daarmee niet gerespecteerd (White, 1997, p.312-313).  De impact op het economische gedrag leidt naar 

een vermindering van de werkincentives. Het zou ook een verschuiving naar laagbetaalde jobs met een 

lage productiviteit betekenen, weg van hoogbetaalde jobs met een hoge productiviteit, wat de duale 

opdeling op de arbeidsmarkt alleen maar versterkt. De afname van het arbeidsaanbod, terwijl de 

gemiddelde productiviteit en output dalen, leidt op zijn beurt naar de nood voor een hoger belastingtarief 

om een BI te financieren. Met andere woorden bestaat het gevaar om een neerwaartse spiraal te creëren 

die de economische haalbaarheid van een BI ondermijnt. 

In de onderstaande tabel worden enkele simplistische berekeningen gemaakt om de financiering van een 

BI in te schatten. Er wordt verondersteld dat de overheid simpelweg een gedeelte van het nationaal 

inkomen belast en herverdeelt zonder efficiëntiekosten of gedragseffecten. De berekening gebeurt op 

basis van cijfers uit 2012 van FOD Armoedebestrijding, Index Mundi en Statbel: Bedrag x Bevolking op 

beroeps actieve leeftijd (18-64) (6 891 464) x 12 maanden / nominaal bruto binnenlands product 

(368 304 000 000 €). Het bedrag varieert van het leefloon van een alleenstaande naar de maximale 

werkloosheidsuitkering. Een bedrag rond de armoedegrens vereist een aanzienlijk deel van 21,4% van het 

BBP. De sociale zekerheidsuitgaven in 2012 bedroegen in realiteit een omvang van 20,3% van het BBP 

(Federaal Planbureau, 2008). De tabel toont aan dat een uitkering van een bescheiden bedrag rond de 

armoedegrens, uitsluitend gegeven aan de bevolking op beroeps actieve leeftijd, een enorme verzameling 

van middelen noodzakelijk vereist. 
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Tabel 3. 1 Middelen voor een BI 

 Bedrag Jaarlijkse uitgaven % BBP 

Leefloon alleenstaande 583.60 € 48 262 300 684.80 € 13.1% 

Leefloon samenwonende 778.12 € 64 348 631 612.16 € 17.5% 

Werkloosheidsuitkering alleenwonende/ armoedegrens 953,16 € 78 824 013 914,88 € 21,4% 

Minimale werkloosheidsuitkering samenwonende 1 134.90 € 93 853 469 923.20 € 25,5% 

Maximale werkloosheidsuitkering 1 603.16 € 132 577 433 114.88 € 36% 

3.1.6 Migratie 

Het hierboven beschreven doemscenario zou kunnen versterkt worden door een toenemende 

aantrekkelijkheid van het land voor migranten met een lage productiviteit en een verminderde 

aantrekkelijkheid voor hooggeschoolde migranten met een hoge productiviteit. In een scenario waar 

slechts enkele landen een BI invoeren bestaat de kans dat migranten uit andere landen massaal daarheen 

trekken en in competitie treden om het burgerschap te bemachtigen (Bay & Pedersen, 2006, p.419-420). 

De implementatie van een BI moet daarom eerst en vooral gepaard gaan met een effectief migratiebeleid. 

Ten tweede kan een BI bijvoorbeeld op supranationaal niveau georganiseerd worden om de migratiedruk 

meer verspreiden (Howard, 2004, p.2-5). 

3.1.7 Inflatie 

Er zijn ook bezorgdheden dat een basisinkomen een inflatiespiraal kan veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld 

telkens een gevaar wanneer de overheid een te sterk beleid hanteert om de vraag te stimuleren. Het BI 

zal er niet noodzakelijk voor zorgen dat dit in de gehele economie plaatsvindt. Het inflatiegevaar schuilt 

eerder in rente-zoekende gedrag van verhuurders. Wanneer zij weten dat hun huurders een 

gegarandeerd inkomen krijgen kunnen zij de huurprijzen opslaan om het hele bedrag af te romen (Smith, 

2008, p.1). Prijscontroles, regulering en belastingen kunnen hiervoor een mogelijk oplossing bieden. 

3.2 Reële vrijheid voor allen 

Philippe Van Parijs is één van de meest geciteerde voorstanders van een BI. Real Freedom For All (1995) 

geeft een uitgebreide filosofische uiteenzetting voor de rechtvaardiging van een BI. In het boek is dit 

echter een tussenstap om tot de conclusie te komen dat een kapitalistisch systeem rechtvaardiger is dan 

een puur socialistisch systeem. Niet alleen is het BI moreel rechtvaardig, maar alleen een rechtvaardig 

economisch systeem is in staat om het hoogste duurzame BI te bieden. De duurzaamheid van een 

basisinkomen heeft te maken met incentives.  Een BI dat wordt ingevoerd en verwacht wordt te blijven 
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bestaan, gefinancierd wordt en zal blijven gefinancierd worden op een bepaalde manier brengt 

significante implicaties met zich mee. Het kan ook niet de bedoeling zijn om eenmalig een enorm bedrag 

uit te geven waar de volgende generaties minder of helemaal geen voordeel aan hebben. Dit impliceert 

dat voor elk gegeven socio-economisch regime de beste structuur moet gekozen worden dat duurzaam 

het hoogst haalbare niveau kan bereiken. Belastingtarieven zouden zich moeten bevinden op de top van 

de Laffer-curve (Zie fig. 4.1. punt A). Demografische effecten moeten ook in rekening gebracht worden 

door het BI indien nodig te laten differentiëren naar leeftijd. Het gaat dus om het kiezen van het optimaal 

belastingtarief en niveau van het basisinkomen onder een gegeven sociaaleconomisch regime dat het 

hoogste basisinkomen duurzaam kan aanhouden (Van Parijs, 1995, 38-39). 

Het basisinkomen bepaalt de combinatie van goederenbundels die individuen kunnen consumeren. De 

competitieve prijzen die tot stand komen in een goed functionerende markt weerspiegelen de waarde die 

een samenleving hecht aan verschillende goederen. Markten kunnen echter falen om verschillende 

redenen. Ten eerste is de zelfregulerende functie van de markt niet altijd zo effectief zoals een simpel 

vraag –en aanbodmodel suggereert. Ten tweede zijn er sociale objectieven die een vrije markt niet 

promoot. Zonder overheidsinterventie zouden vele vitale goederen en diensten (zoals onderwijs) niet in 

de gewenste hoeveelheid aanwezig zijn. Het uiteindelijke model dat Van Parijs voorschrijft is ver van puur 

kapitalisme maar krijgt een belangrijke rol weggelegd voor overheidsinterventie om individuen maximale 

vrijheid en gelijke kansen te bieden. 

Eerst en vooral bouwde Real Freedom For All  verder op de ideeën van John Rawls. In Theory of Justice 

(1971) trachtte Rawls de principes te ontwikkelen voor een rechtvaardige herverdeling vanuit de sociale 

contracttheorie. Aan de hand van de ‘originele positie’ kijkt men vanachter een sluier van onwetendheid. 

Niemand weet welke positie men zal innemen in de echte wereld. Rawls argumenteert dat individuen uit 

eigen belang tot twee principes van rechtvaardigheid zullen komen. Als eerste komt het vrijheidsprincipe 

dat stelt dat elk persoon een gelijk recht heeft tot de meest extensieve basisvrijheid compatibel met de 

vrijheid van anderen. Als tweede komt het verschilbeginsel dat ongelijkheid toelaat zolang dit in het 

voordeel is van de minstbedeelden en het principe van gelijke kansen waardoor sociale en economische 

structuren op zo’n manier geregeld zijn dat ze ten voordele zijn van allen en verbonden zijn aan open 

toegang tot bepaalde posities. De tweede set van principes is ondergeschikt aan het vrijheidsprincipe. 

Deze hiërarchie betekent dat het achterwege laten van gelijke vrijheid niet kan gelegitimeerd of 

gecompenseerd worden ten behoeve van grotere sociale en economische voordelen (Kymlicka, 2002, 

p.220-222). 

 



 

23 
 

Ten tweede was Real Freedom for All een kritisch antwoord op libertaire kritieken op Rawls. Daarbij 

herdefinieerde hij het concept van vrijheid. Reële vrijheid betekent dat iemand pas echt vrij is, in 

tegenstelling tot louter formeel vrij, in die mate dat hij de middelen bezit, niet enkel het recht, om te doen 

wat hij zou willen doen. Reële vrijheid bevat drie componenten: veiligheid, zelfeigenaarschap en 

opportuniteiten. Formele vrijheid bevat vanuit het libertaire perspectief slechts de eerste twee 

componenten. De toevoeging van opportuniteit maakt van vrijheid een mate van gradatie. Namelijk niet 

of een individu nu wel of niet vrij is, maar in welke mate zij zo veel mogelijk vrij is. Het derde component 

krijgt een economische betekenis wanneer deze gemeten wordt volgens inkomen (Van Parijs, 1995, p.32-

34). 

Individuen zijn zo vrij mogelijk wanneer opportuniteiten “leximin” zijn met de beperking dat de formele 

vrijheid niet wordt aangetast. Leximin staat voor lexicografische minimalisatie. Dit betekent dat in een 

systeem het individu met de minste opportuniteiten, opportuniteiten heeft die niet kleiner zijn dan 

diegene die de minste opportuniteiten heeft onder elk ander mogelijk systeem. Enkel wanneer de 

opportuniteiten van de minst begoeden gelijk zijn, worden de opportuniteiten van de voorlaatste, daarna 

derde laatste, enz. een bezorgdheid. Het argument is dat mensen met meer opportuniteiten (bijvoorbeeld 

toegang tot inkomen) vrijer zijn in termen van opportuniteiten dan de minstbedeelden. Elke stijging van 

de vrijheid van die met meer opportuniteiten op de kosten van die met minder is een contradictie op het 

doel van een vrije samenleving (Van Parijs, 1995, p.25-27). 

De grootste opportuniteiten voor de minstbedeelden kunnen tot stand komen door te voorzien in het 

hoogste duurzame onvoorwaardelijk BI. Daartegenover staat wel dat het maximaliseren van 

opportuniteiten de formele vrijheid niet mag aantasten. Het moet onvoorwaardelijk zijn omdat het 

individu de vrijheid moet hebben om te beslissen hoe ze haar tijd en inkomen besteed onafhankelijk van 

werkuren op de arbeidsmarkt. Het zelfeigenaarschap heeft slechts betekenis als iemand de mogelijkheid 

heeft reële keuzes te maken. Het BI geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om geen laagbetaald of ongewenst 

werk te aanvaarden. Het geeft eveneens de keuzevrijheid om te zoeken naar een betere betrekking en te 

investeren in training. Het doel is niet om loonarbeid of een carrière gedreven bestaan te ontmoedigen, 

maar om zoveel mogelijk te doen om iedereen de kans te geven verschillende keuzes te maken. Een BI 

vereist, zoals eerder aangetoond, een substantiële herverdeling. Dit moet gebeuren op een manier dat 

de formele vrijheid niet geschaad wordt, of dat er met andere woorden geen sprake is van uitbuiting (Van 

Parijs, 1995, p.39-41). 

Van Parijs brengt een sterke case voor het reële libertaire perspectief. Dat perspectief biedt op zijn beurt 

een sterke rechtvaardiging voor een BI. Het is evenwel niet de enige rechtvaardiging voor een BI. Men kan 

bijvoorbeeld voorstander zijn van een BI maar niet akkoord gaan met de reëel libertaire rechtvaardiging 
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voor het hoogste duurzame BI. Diegenen die vanuit een welvaartsperspectief pleiten voor een BI kunnen 

akkoord gaan met de reëel libertaire rechtvaardiging maar bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn in de 

rechtvaardiging van het kapitalisme. Men kan zelfs akkoord gaan met het principe van leximin 

opportuniteiten en toch een werkvereiste verkiezen (Widerquist, 2000a, p.7). 

3.3 Wederkerigheid en uitbuiting 

Er zijn fundamentele bezwaren tegen een BI dat de mogelijke winsten in welvaart ten koste zouden gaan 

van billijkheid door de verwachting dat sommige gezonde en weerbare mensen die het BI ontvangen zich 

zouden verzuimen van productieve arbeid en ten koste leven van diegenen wiens belaste arbeid voor de 

nodige financiering zorgt. Iemand die niets bijdraagt aan de samenleving maar wel een BI ontvangt van 

diezelfde samenleving zou parasiteren van mensen die werken en dus wel bijdragen (White, 1997, p.320). 

Mensen hebben een morele plicht om te werken terwijl een BI luiheid en free riding zou aanmoedigen. 

De zogenaamde luie surfer symboliseert dit parasitisme. Het gaat hier om het principe van wederkerigheid 

dat kan bestaan tussen individuen onderling of tussen individuen en de gemeenschap. Het principe is een 

universele norm die onderzoekers terugvinden in alle samenlevingen (Van Lancker, 2008, p.24). Het komt 

er op neer dat wanneer mensen iets van de samenleving ontvangen, zij een plicht hebben iets terug te 

geven aan diezelfde samenleving. In de moderne welvaartstaat komt dit tot uiting in het productivisme 

en zijn arbeidsethos (Van Lancker, 2008, p.25). ‘Wie niet wil werken, zal niet eten’. Middelen moeten in 

het bezit zijn van individuen die verwacht worden deze het meest productief te gebruiken. Als de 

gemeenschap een BI verschuldigd is aan haar leden is het enkel aan de leden die samenwerken en niet 

aan de parasieten. Zelfs Rawls maakt expliciet duidelijk dat men geen voordeel mag behalen uit de 

gezamenlijke inspanningen van anderen zonder zijn eigen billijke aandeel te doen (Rawls, 2006, p.146). 

Enquêtes wijzen ook uit dat dit uitbuitingsbezwaar de voornaamste reden is om een BI te verwerpen 

(Groot, 1998 ; White, 2009). Zelfs indien experten overtuigd zijn van de vele voordelen van een BI zal een 

meerderheid van de belastingbetalers het idee afwijzen als oneerlijk (Van Lancker, 2008, p.27).  

Deze fundamentele kritiek werd onder meer geuit door Van Donselaar (1997) en White (2009). Van 

Donselaar argumenteert dat er een parasitaire relatie bestaat wanneer individu A slechter af is in het 

geval individu B niet zou bestaan hebben, terwijl B beter af is dan wanneer A niet zou bestaan hebben. 

Van Donselaar argumenteert dat, indien men akkoord gaat dat het gedefinieerde parasitisme 

onrechtvaardig is, het idee van een onvoorwaardelijk BI hiermee inconsistent is (Van Donselaar geciteerd 

in Widerquist, 2000b, p.1). 
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3.3.1 Praktische argumenten 

Als reactie op deze kritiek kunnen enkele praktische argumenten aangehaald worden. Ten eerste is er in 

de huidige systemen ook een deel mensen die niet bijdragen. Hun aantal is klein en dit zal niet 

noodzakelijk anders zijn met een BI. Ten tweede is arbeid meer dan alleen loonarbeid in zijn enge 

economische betekenis. Het moet breder opgevat worden als ‘iets doen waar een ander behoefte aan 

heeft’, waar zorg voor anderen,  thuiswerk en andere maatschappelijk waardevolle activiteiten worden 

inbegrepen. Dit schaadt het wederkerigheidsprincipe niet (Van Lancker, 2008, p.27). Arbeid heeft ook een 

ruimere betekenis voor mensen dan het louter verwerven van een inkomen. Het speelt ook mee in de 

structurering van de tijd, sociale integratie, zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling en positionering in 

de samenleving. Mensen hebben een behoefte om zichzelf nuttig te voelen en institutionele arbeid is 

daarbij het middel bij uitstek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat individuen die werken ook meer deelnemen aan 

het middenveld, in het bijzonder in culturele en sociale organisaties (De Wispelaere, 1997, p.447). 

Een tweede argument is dat indien er geen voorwaarde is opdat individuen iets terug geven aan de 

samenleving dit toch in één of ander vorm gebeurt. Een ontvanger van het BI zal zijn geld ofwel uitgeven, 

wat meer economische vraag teweegbrengt, of sparen, dat kan dienen als kapitaalreserves die rente en 

investeringen opbrengen. De enige manier om echt welvaart te onttrekken van een economie is ‘off-

shoring’. Dit is echter een probleem dat te maken heeft met kapitaalvlucht en belastingontduiking, niet 

onmiddellijk met het BI. 

Het derde praktische argument gaat terug op het uitgangspunt van Rawls’ Theory of Justice dat het onze 

plicht is om een billijk aandeel te leveren aan de samenleving. In een rechtvaardige samenleving zijn 

volgens het verschilbeginsel de sociale en economische ongelijkheden slechts rechtvaardig indien ze 

verbonden zijn aan ambten en posities die voor allen toegankelijk zijn onder voorwaarden van billijke 

gelijkheid van kansen en waar arbeid verbonden wordt met een voldoende verloning volgens dat principe 

(Rawls, 2006, p.321). In realiteit zorgt het fenomeen van structurele werkloosheid ervoor dat mensen 

geen gelijke kansen hebben op een job en veel laaggeschoolden in slechte omstandigheden en tegen lage 

lonen moeten werken. Het huidige uitgebreide sociale systeem slaagt er niet in armoede en 

werkloosheidsval weg te werken (Standing, 2011). Zoals eerder aangegeven kan de invoering van een BI 

deze problemen deels aanpakken (zie 2.3). 

In dat geval weegt de schending van het wederkerigheidsprincipe daar niet tegen op. Stel de volgende 

situaties voor waar in samenleving A de wederkerigheid niet wordt geschonden maar werknemers minder 

goed beschermt zijn, tegenover samenleving B waar de wederkerigheid wel wordt geschonden maar 

werknemers aan de hand van een BI wel goed beschermt zijn tegen dergelijke ongelijkheden. Het is in dit 

geval billijk en rechtvaardig samenleving B te verkiezen boven A (Van Lancker,2008, p.28). Men kan dus 
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argumenteren dat een BI het wederkerigheidsprincipe schendt maar dit minder belangrijk is dan andere 

principes van rechtvaardigheid (White, 2006, p.6). 

3.3.2 Gemeenschappelijke erfenis 

Een reeks van normatieve argumenten bouwen voort op Thomas Paine (1796). Hij stelde dat door de 

invoering van het eigendomsrecht mensen de plicht hadden diegenen zonder eigendom te helpen ter 

compensatie van hun eigendom. De aarde is namelijk gemeenschappelijk bezit en iedereen heeft 

evenveel recht op de external assets, met name de natuurlijke rijdommen, het land en de goederen die 

door vorige generaties zijn gecreëerd. 

Van Parijs (1995) verduidelijkt dit argument aan de hand van Crazy en Lazy, de enige twee even 

getalenteerde inwoners van een eiland met vruchtbare grond. Aangezien zij evenveel recht hebben op de 

external assets van het eiland, krijgen zij elk de helft van de vruchtbare grond toegewezen. Crazy heeft 

een voorkeur voor veel rijkdom en is bereid daar voor hard te werken. Lazy wil zo weinig mogelijk werken 

en heeft geen behoefte aan veel rijkdom. Crazy bewerkt zijn volledige oppervlakte vruchtbare grond 

terwijl Lazy slechts de helft bewerkt. Dit is geen optimale verdeling want Crazy wil graag meer grond 

bewerken terwijl Lazy er eigenlijk te veel heeft. Lazy staat bijgevolg toe een deel af te staan in ruil voor 

een compenserend inkomen. Als de waarde van het stuk grond overeenkomt met de waarde die beiden 

er aan hechten is in dit geval sprake van een optimale verdeling want beiden zijn beter af dan voorheen. 

Het is consistent met de gemeenschappelijk erfenis en er is geen sprake van uitbuiting van Crazy door 

Lazy (Van Parijs, 1995, p.92-94). 

3.3.3 Jobs als schaarse goederen 

Het argument luidt dat individuen die de gemeenschappelijke erfenis productief aanwenden door middel 

van eigen arbeid en daarvoor een loon ontvangen, geen deel hoeven af te staan om aan de behoeftes van 

diegenen te voorzien die niet productief zijn met die hulpbronnen. Maar wat als mensen niets kunnen 

aanvangen met die hulpbronnen? Wat als werkwilligen bestaan die geen job kunnen krijgen omwille van 

onvrijwillige werkloosheid, als jobs met andere woorden schaarse goederen zijn? In realiteit hebben 

individuen in onze kapitalistische samenleving de eigen productie niet volledig zelf in handen maar halen 

de meesten hun inkomen uit loonarbeid. Er is echter geen gelijke capaciteit om een inkomen uit arbeid te 

verdienen. De ongelijke verdeling van hulpbronnen en werkloosheid blijken eigen te zijn aan het 

kapitalistisch systeem (Van Lancker, 2008, p.31). Galbraith stelde bijvoorbeeld dat een hoge vraag een 

voorwaarde is tot een hoog niveau van werkgelegenheid maar onvoldoende is voor volledige 

tewerkstelling. Op een gegeven punt is het onwenselijk om de ongeschoolden, de onervaren en de 

zwartwerkers in de formele arbeidssector te betrekken (Galbraith, 1999, p.221). 
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In een samenleving waar de productie grotendeels georganiseerd is via werknemersrelatie kan het zijn 

dat welvaart billijk verdeeld wordt. De Walrasiaanse veronderstelling is dat de arbeidsmarkt, net als alle 

andere markten, neigt te ruimen. In de afwezigheid van institutionele beperkingen, zoals het 

minimumloon, vindt iedereen die wil en gekwalificeerd is een job. In een niet-Walrasiaanse economie zal 

de markt niet ruimen omwille van imperfecte competitie door het minimumloon, regulering of 

vakbondsmonopolies. Maar dit kan ook door mechanismen die consistent zijn met de veronderstelling 

van een perfect competitieve markt. Dit zijn de zogenaamde insider-outsider en efficiënte loontheorieën 

over onvrijwillige werkloosheid. Beide theorieën leiden naar de conclusie dat in een competitieve context 

werkgevers een hoger loon betalen dan ze zouden kunnen betalen aan even gekwalificeerde werklozen. 

Dit verschil, de zogenaamde employment rents, is volgens Van Parijs vatbaar voor taxatie (Van Parijs, 

1995, p.106-109). 

Volgens de insider-outsider theorie kan een werknemer een hoger loon opeisen door de 

onderhandelingsmacht die ze ontlenen omwille van de kosten verbonden aan aanwerving, training en 

ontslag. Volgens de efficiënte loontheorie heeft een werkgever voordeel om meer dan het marktloon te 

betalen omwille van een positieve causale relatie tussen het loon en arbeidsproductiviteit. Dit berust op 

de veronderstelling dat werknemers minder verzuim plegen als de kost om hun job te verliezen hoog is. 

De alternatieve veronderstelling is dat werknemers meer gemotiveerd zijn door het feit dat hun 

werkgever meer betaalt dan wat strikt noodzakelijk is (Van Parijs, 1995, p.106).  

In een niet-Walrasiaanse economie wordt de begiftiging van mensen dus niet enkel beschreven door hun 

vermogen en talenten maar ook door het hebben van een job. De rente (het verschil tussen het loon die 

men ontvangt en het marktloon) die werknemers ontvangen uit het houden van een job kan afgeroomd 

worden om een BI te financieren. Er kan echter ook een rente zijn wanneer iedereen een job heeft. Dit is 

het geval wanneer werknemers met slechte jobs gewillig zijn andere aantrekkelijke jobs uit te oefenen 

aan hetzelfde loon (Van Parijs, 1995, p.107-109). Van Parijs besluit dus dat wanneer de voorwaarde van 

Walrasiaanse perfecte competitie niet geldt het niet het geval is dat gelijk getalenteerde individuen een 

gelijke capaciteit hebben om een inkomen te verdienen. De opportuniteit tot een arbeidsinkomen is 

schaars en leidt tot een ongelijke verdeling van external assets (van der Veen, 1998, p.151-152). 
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3.4 Billijkheid en efficiëntie 

Met efficiëntie in de economische betekenis wordt vaak verwezen naar Pareto-efficiëntie. Een situatie is 

Pareto-efficiënt wanneer niemand beter af kan zijn zonder dat iemand anders slechter af wordt. Gegeven 

een initiële verdeling van een goed is de verandering naar een allocatie waar iemand beter af is en 

niemand slechter af een Pareto-verbetering. Arrow & Debreu (1954) stelden twee theorema’s op dat het 

verband aantoonde tussen efficiëntie en de (her)verdeling van middelen. Volgens het eerste theorema 

van de welvaarteconomie zal een vrije competitieve markt, onder bepaalde voorwaarden, een Pareto-

efficiënte verdeling produceren. Met andere woorden zal, in een economie met een Walrasiaans 

evenwicht, de onzichtbare hand in de meeste gevallen een Pareto-efficiënte verdeling teweegbrengen. 

De voorwaarden zijn dat markten perfect competitief zijn (geen monopolies of andere marktstoringen), 

alle mogelijke goederen worden voorgesteld door de markt, en transactiekosten verwaarloosbaar zijn. 

Volgens het tweede theorema van de welvaarteconomie is de beste manier om een efficiënte verdeling 

van middelen duurzaam te maken het te onderwerpen aan marktmechanismen (Popa, 2007, p.76-77). 

Er zijn echter enkele problemen met de bovenstaande voorstelling. Ten eerste berust het op simplistische 

veronderstellingen die even goed niet kunnen gelden. Er is geen garantie dat de efficiëntie behouden blijft 

indien er zelfs kleine marktstoringen zijn.  In hoofdstuk 3.3.3. zagen we bijvoorbeeld dat inefficiëntie ook 

kan optreden in een competitieve markt. De markt leidt dus niet noodzakelijk naar een Walrasiaans 

evenwicht. Ten tweede laat het niet toe criteria te bepalen om te kiezen tussen de verschillende Pareto-

efficiënte verdelingen. Als drie personen een taart gelijk verdelen en dus elk een derde krijgen is dit 

Pareto-efficiënt. Indien twee personen beslissen de taart onder elkaar te verdelen en de derde uit te 

sluiten is dit eveneens Pareto-efficiënt. Zolang strikt wordt rekening gehouden met efficiëntie, en 

billijkheid buiten beschouwing wordt gelaten, is er geen criteria mogelijk om de ene efficiënte verdeling 

te verkiezen boven de andere (Popa, 2007, p.78-79). Een marktuitkomst kan dus zeer ongelijk zijn. 

Een samenleving, en bijgevolg zijn overheid, is naast de efficiënte allocatie van middelen ook bezorgd om 

billijkheid. Horizontale billijkheid verwijst naar de gelijke behandeling van gelijken. Verticale billijkheid 

verwijst naar de ongelijkheid van ongelijken. Procesbillijkheid gaat over de eerlijkheid van de regels die 

het proces sturen ongeacht de uitkomst. Daarnaast zijn gelijke kansen of gelijke toegang (het recht van 

mensen om te doen wat ze willen en kunnen doen) en sociale mobiliteit (de mogelijkheid om zich te 

verplaatsen doorheen de inkomensschaal) ook van belang. De overheid zal via herverdeling deze 

doelstellingen trachten te behalen (Popa, 2007, p.81). 

De verdeling van de primaire inkomens kan ongelijkmatig zijn om de volgende redenen. De deelname aan 

het productieproces is ongelijkmatig omdat de productiefactoren ongelijkmatig verdeeld zijn over de 

bevolking. Voornamelijk kapitaal kent een zeer ongelijkmatige verdeling en een relatief grotere beloning 
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dan arbeid. Maar ook arbeid is niet gelijkmatig verdeeld. Sommigen beschikken niet over inzetbare arbeid, 

al dan niet tijdelijk (gehandicapten, werklozen, gepensioneerden, studenten,…). Daarnaast beschikt de 

ene persoon over ongeschoolde arbeid, de andere over beter betaalde geschoolde arbeid. Bijgevolg zijn 

ook de opbrengsten uit arbeid ongelijkmatig verdeeld. Zonder overheidstussenkomst zijn het deze 

primaire inkomens die worden aangewend voor consumptie. 

De inkomensongelijkheid die in een markteconomie tot stand komt heeft dus twee soorten oorzaken. 

Zaken die individuen zelf onder controle hebben (bv. inspanning), en zaken die ze niet onder controle 

hebben (bv. aangeboren talent). Enerzijds is inspanning leveren een belangrijk element in het uitbouwen 

van een samenleving die op een efficiënte manier welvaart creëert. Anderzijds kan en mag de primaire 

inkomensverdeling ook bijgestuurd worden omdat ze deels het resultaat is van externe factoren (Decoster 

& Van Camp, 2005, p.4). 

Herverdeling is niet kosteloos. Okun (1975) stelde de efficiëntiekost van herverdeling voor als een 

lekkende emmer. Elk opzet waarbij de overheid middelen inzamelt en terug herverdeelt brengt verspilling 

met zich mee. Een tweede punt zijn de efficiëntiekosten veroorzaakt door belastingen. Een BI zorgt voor 

een daling van het verminderingstarief voor uitkeringsgerechtigden. Daar tegenover staat dat een hoge 

belastingen op ‘niet-armen’ wat lekken kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld door een deel van het 

inkomen niet meer aan te geven aan de belastingen. Herverdeling moet dus afgewogen worden tegenover 

een mogelijke reductie in de totale welvaart (Bryan, 2005, p.39-40). 

De evaluatie van een sociaal beleid komt neer op de balans of trade-off tussen economische efficiëntie 

en de inkomensverdeling. Anders gezegd, hoeveel inefficiëntie wil men oplopen in het vinden van 

oplossingen voor het billijkheidsprobleem. Vergelijken van eender welke twee systemen op basis van 

efficiëntie vereist een vergelijking van meerdere effecten, waarvan sommigen tegengesteld zijn. De 

volgende factoren zullen van belang zijn. Ten eerste zal de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod  bepalen 

hoe individuen hun beslissingen wijzigen om te werken wanneer hun nettoloon verandert. Ten tweede 

zal de verandering in het marginaal belastingtarief als gevolg van de financiering van een BI een mogelijk 

negatieve impact hebben op het arbeidsaanbod. Ten derde zal de verandering in het verminderingstarief 

van uitkeringen, bij het uitdoven van voorwaardelijke transfers, een positieve impact hebben op het 

arbeidsaanbod. De verdeling van de loonmassa speelt ook een rol. Om het netto-effect te bepalen is een 

zorgvuldige simulatie vereist. Uitkeringsgerechtigden hebben een tarief van 100% terwijl voltijdse 

werknemers een veel lager tarief hebben. De cruciale vraag is of de negatieve effecten van een hoger 

marginaal belastingtarief voor de laatste groep groter zijn dan de positieve effecten van een lager tarief 

voor de eerste groep. Een systeem dat te genereus is loopt het risico om niet duurzaam te zijn op de lange 

termijn. De duurzaamheid van een BI is grotendeels afhankelijk van het economisch gedrag dat eruit volgt. 
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4. Economische analyse van het basisinkomen       

4.1 Optimale lineaire belastingen 

Dit hoofdstuk hanteert een theoretisch kader van Atkinson (1995). In dit model wordt een BI 

gecombineerd met een vlaktaks. De onderliggende veronderstellingen zijn gebaseerd op die van een 

Arrow-Debreu competitieve economie met perfecte informatie van individuele agenten en volledige 

marktruiming. In de appendix (7.A) worden de bijkomende afleidingen van het model gegeven. In de 

volgende basistekst worden enkel de belangrijkste elementen van het model besproken.  

4.1.1 Arbeidsaanbodsfunctie 

De centrale doelstelling in de analyse van optimale lineaire belastingen is het bepalen van het BI (B) en 

het corresponderende belastingtarief (t). In het nemen van een beslissing is de overheid onderhevig aan 

een budgetbeperking en de reacties van belastingbetalers. In de literatuur van de optimale lineaire 

belasting wordt het aanbod geïntroduceerd door het gegeven dat belastingbetalers worden 

verondersteld hun arbeidsaanbod aan te passen in functie van veranderingen van het belastingtarief. Dit 

wordt grafisch voorgesteld in figuur 4.1.  
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Er wordt verondersteld dat een minimumtarief aan autonome belastingen (t0) nodig zijn om bepaalde 

uitgaven te doen. Op dit punt is er geen BI. Wanneer het belastingtarief stijgt wordt B positief. Indien er 

geen aanbodeffect is stijgt B lineair met t. Het typische aanbodeffect leidt naar een afname van 

belastinginkomsten naarmate het belastingtarief toeneemt. De belastinginkomsten bereiken een piek 

gevolgd door een afname. Dit model  is een intuïtief instrument om het keuzemenu inzake basisinkomen 

en belastingen weer te geven.  Links van de top is de toename van belastinginkomsten om B te financieren 

groter dan het aanbodeffect. De top representeert het zogenaamde hoogste duurzame BI (de gestreepte 

lijn). Voorbij dit punt is er een afname van belastinginkomsten ten gevolge van een groter aanbodeffect 

en is daarom niet meer zinvol (Atkinson, 1995, p.6-7). Voorbij punt A overwegen de disincentives op het 

arbeidsaanbod en dalen de belastinginkomsten. 

We veronderstellen dat individuen identiek zijn en arbeid wordt uitgedrukt in aantal gewerkte uren (L) en 

deze worden aangeboden volgens de constante elasticiteitsfunctie: 

𝐿 =  𝐿0[𝑤(1 − 𝑡)]𝜀  (4.1) 

Waarbij ԑ de arbeidsaanbodelasticiteit is, rekening houdend met het nettoloon, met 𝑤 als brutoloon per 

uur en 𝐿0 als constante. Bij een positieve ԑ is de arbeidsaanbodfunctie opwaartse hellend. De 

belastinginkomsten, en dus het BI, stijgen met het belastingtarief (𝑡) tot het de waarde heeft van 1/(1 + 

ԑ) en dalen dan tot nul bij t = 1 (in figuur 4.1 raakt de curve de as voor 𝑡 = 1 gezien de nood aan 

belastinginkomsten voor andere doelen). 

4.1.2 Individuele nutsfunctie 

Er wordt verondersteld dat een proportie, µ, van de bevolking geen inkomensvermogen heeft. Deze groep 

verwijst naar de zieken en gepensioneerden. Zij vertegenwoordigen de afhankelijke bevolking ( waar L = 

0). Voor de rest van de bevolking (1-µ) is het loon onderaan begrensd door 𝑤0 en is strikt positief. Het kan 

zijn dat voor bepaalde waarden van belastingtarieven mensen kiezen om niet te werken (L = 0) wanneer 

het inkomen onder een kritieke waarde valt (𝑤−). 

Het loonniveau wordt verondersteld verdeeld te zijn volgens een cumulatieve verdeling, F(w), die het deel 

van de bevolking vertegenwoordigt (µ inbegrepen) met een loon kleiner of gelijk aan w. F(w) duidt de 

plaats aan van de potentiële werker in de bevolking. De plaats varieert van µ tot 1 wanneer w stijgt. De 

geassocieerde densiteit wordt voorgesteld door f(w). 

∫ 𝑓(𝑤)𝑑𝑤
∞

𝑤0
= 1 − µ     (4.2𝑎)  

Diegenen met positieve lonen kiezen hun arbeidsaanbod, L, en dit is afhankelijk van het loonniveau en 

het belastingsysteem in (4.1) .Een individu maximaliseert 𝑈(𝑌𝑑  , 𝐿) volgens de budgetbeperking: 
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𝑌𝑑 = 𝑤𝐿 − 𝑡(𝑤𝐿 )    (4.2b) 

De objectieve functie wordt verondersteld afhankelijk te zijn van de individuele welvaart. Het neemt 

onderstaande additieve vorm aan waar Γ { } een niet-dalende concave (of lineaire transformatie) is. 

µ Γ {v[B]} +  ∫ Γ{V[w(1 − t), B]}
∞

𝑤0

𝑓(𝑤)𝑑𝑤    (4.3) 

In deze uitdrukking staat v[B] voor de welvaart van de inactieven omdat het enkel afhankelijk is van B.     

V[w(1 − t), B ] is de indirecte nutsfunctie van de werkende bevolking. 

4.1.3 Budgetbeperking van de overheid 

De instrumenten die de overheid ter beschikking heeft zijn het basisinkomen, B, en een constant 

belastingtarief, t, geheven op inkomens, wL. Het is niet mogelijk om het niveau van B te variëren met de 

inkomenscapaciteit of arbeidssituatie van mensen. Het lineaire belastingtarief kan niet variëren over de 

inkomens heen. De overheid wordt verondersteld de relatie te kennen tussen L en w, en dus wL, maar 

kan B of t niet variëren met w. Indien de overheid w wel zou kennen kan het direct op vermogen  belasten. 

Een dergelijk belasting zou enkel afhankelijk zijn van het vermogen en niet van de werkinspanning. Het is 

evenwel een realistische veronderstelling dat dit niet het geval is (Zelenak & Moreland, 1999, p.52). De 

kennis van de overheid over de arbeidsaanbodrelatie kan gebaseerd zijn op statistische informatie wat 

gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van een belastingsysteem maar niet om individuele belastingen 

te berekenen (Atkinson, 1995, p.26). In het ontwerpen van het belastingsysteem moet de overheid 

rekening houden met de effecten op het arbeidsaanbod. 

De functie wordt gemaximaliseerd onder de overheidsbudgetbeperking. Indien een hoeveelheid R aan 

inkomsten per individu in de totale populatie moet gegenereerd worden voor andere uitgaven is de 

budgetbeperking per persoon: 

𝐵 = 𝑡 ∫ 𝑤𝐿𝑓(𝑤)𝑑𝑤 − 𝑅
∞

𝑤0

     (4.4) 

Substitutie van de arbeidsaanbodsfunctie (4.1) in (4.4) geeft de volgende budgetbeperking. 

𝐵 = 𝑡(1 − 𝑡)𝜀 𝐸{𝑤1+𝜀}𝐿0 − 𝑅    (4.5) 

E{x} betreft de gemiddelde waarde van de variabele over de gehele bevolking, inactieven inbegrepen. Het 

is mogelijk om het BI en de budgetbeperking uit te drukken in relatieve termen tegenover de gemiddelde 

inkomsten in afwezigheid van belastingen en het BI van diegenen in de werkende bevolking. 
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𝑏 =
𝐵

[
𝐿0𝐸{𝑤1−𝜀}

1−µ
]
 ;  𝑟 =

𝑅

[
𝐿0𝐸{𝑤1−𝜀}

1−µ
]
       (4.6) 

Met deze herdefiniëringen wordt de budgetbeperking als volgt genoteerd. 

𝑏 = (1 − µ)𝑡(1 − 𝑡)𝜀 − 𝑟      (4.7) 

Indien er geen arbeidsaanbodreactie plaatsvindt is de term (1 − 𝑡)𝜀  gelijk aan 1. Het BI is dan gelijk aan 

het belastingtarief vermenigvuldigd met het deel van de werkende bevolking min de inkomsten die nodig 

zijn voor andere uitgaven. In figuur 4.1 stelt dit de rechte voor. 

4.1.4 Optimale belastingtarief 

𝑡 ∗

1 − 𝑡 ∗
=

1

𝜀
⌊1 − (1 + 𝑛2)−𝛾(1+𝜀)⌋    (4.8) 

Deze formule geeft een opdeling tussen efficiëntie -en billijkheidselementen (zie appendix A.14, A.22, 

A.23 en A.24). Aan de hand van de formules (4.8) en (4.7) worden enkele ‘back of the envelope’ 

berekeningen gemaakt. Dit zijn ruwe schattingen over de mogelijke optimale belastingtarieven en het 

geassocieerde BI. Ze worden gebruikt om de onderlinge relaties tussen de parameters te duiden. Merk op 

dat het BI wordt uitgedrukt als het percentage van het gemiddelde loon (zie 4.6 en 4.7). Er wordt telkens 

verondersteld dat er geen nood is aan bijkomende overheidsinkomsten (r = 0). 

Er is geen herverdeling nodig in de veronderstelling dat iedereen, ex ante en ex post, gelijk is. Het 

belangrijkste verschil tussen individuen heeft te maken met het loon (w) per uur. Verder wordt nog 

verondersteld dat er geen andere bronnen van inkomsten zijn en iedereen dezelfde preferenties heeft. 

Concreet betekent dit dat iedereen met hetzelfde loon dezelfde hoeveelheid arbeid aanbied. De 

distributie van w is lognormaal met een variatiecoëfficiënt, ɳ. De mate van ongelijkheid stijgt met ɳ: 

bijvoorbeeld een waarde van 0,2 betekent dat het hoogste kwartiel een 30% hoger loon heeft dan het 

laagste kwartiel (Atkinson, 1995, p.9). De billijkheidsterm hangt af van de mate van ongelijkheid. Hoe 

groter de ongelijkheid, hoe kleiner ɳ  en hoe dichter (1 + 𝑛2) is bij 1. Wanneer de inkomensongelijkheid 

toeneemt is een hoger belastingtarief nodig (tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Invloed van ongelijkheid (n) op belastingtarief en BI (r = 0, µ = 0,15) 

n 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 

ε 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ʏ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

t 0,94% 9,17% 17,68% 31,05% 52,73% 

b 15,33% 38,07% 50,15% 63,07% 76,00% 
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De vorm van de sociale welvaartsfunctie is afhankelijk van het uitgangspunt. De utilitaristische 

welvaartsfunctie (Wu = U1 + U2 + … + UH) is de som van alle individuele nutsniveaus (Figuur 4.2). De 45° 

lijn duid de punten aan waarop beide individuen hetzelfde nut bereiken. Alle individuen krijgen hetzelfde 

gewicht toegeschreven onafhankelijk van persoonlijke kenmerken. Volgens een Rawlsiaanse 

welvaartsfunctie (Figuur 4.3) zou sociale welvaart zeer egalitair moeten zijn. Wat men ziet als een 

rechtvaardige herverdeling wordt gevormd door de positie in het leven. Rijken zullen nooit herverdeling 

verkiezen. Armen zullen altijd herverdeling verkiezen. Rawls stelt voor om door een sluier van 

onwetendheid te kijken. Mensen weten niet hun echte positie in de inkomensschaal en hoe dat hun 

toekomst bepaald. Individuen zijn dus risico-avers. Volgens een maximin-strategie is sociale welvaart het 

maximale nut van de minstbedeelden. 𝑊𝑟  = min(U1, U2,…, UH). Een beweging van punt A naar B maakt 

U1 beter af zonder dat U2 slechter wordt. Dit is het tegengestelde extreem van het utilitaristisch 

uitgangspunt. 
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Het sociale nut van een bijkomende eenheid inkomen (het sociale marginale nut van inkomen) voor een 

persoon met loon w is proportioneel tegenover w⁻ᵞ (zie appendix A.14 en A.15). Volgens Okun (1975) kan 

men verschillende waarden aannemen voor Ƴ om de verschillende visies omtrent de wenselijkheid van 

herverdeling uit te drukken. Friedman zou, volgens Okun, de waarde op nul zetten. Dit is 

herverdelingsonverschilligheid waarbij het sociale marginale nut van inkomen voor iedereen gelijk is. 

Onverschilligheid tegenover de inkomensverdeling (y = 0) betekent in feite een belastingtarief van 0%. 

Volgens Okun’s interpretatie van Rawls moet men gewichten nemen aan de hand van de limiet waar Ƴ 

tendeert naar oneindig. Dit plaats alle gewicht op de minstbedeelden. Het doel hier is de maximalisatie 

van het BI. Okun’s eigen voorkeur was voor een middenweg (Figuur 4.4.), uitgedrukt door een waarde van 

0,5. Dit betekent dat wanneer een rijke een loon heeft dat negen keer groter is dan die van een arme, er 

slechts een derde hechten van het gewicht in een toename van een eenheid in zijn inkomen (Atkinson, 

1995, p.9). 

Tabel 4.2 Invloed herverdelingsvoorkeur (y) op belastingtarief en BI (r = 0, µ = 0,15) 

N 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ε 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ʏ 0 0,1 0,3 0,5 1 

T 0,00% 1,64% 5,19% 9,17% 21,53% 

B 0,00% 19,03% 30,11% 38,07% 54,42% 
 

De efficiëntie is gerelateerd aan de arbeidsaanbodelasticiteit (ԑ). Ceteris paribus, hoe groter de elasticiteit, 

hoe groter de verstoring door belastingen en hoe kleiner de optimale waarde van t zal zijn (tabel 4.1). De 

gebruikte waarde (ԑ = 0,37) is een gemiddelde van de arbeidsaanbodelasticiteit voor België (zie Appendix 

7.B). 

Tabel 4.3 Invloed arbeidsaanbodelasticiteit (ε) op belastingtarief en BI (r=0, µ = 0,15) 

N 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ε 0,1 0,37 0,5 0,7 1 

ʏ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

t 43,10% 9,17% 7,15% 5,61% 4,50% 

b 81,02% 38,07% 24,99% 12,67% 4,40% 
 

 

 

 



 

36 
 

Parameter µ, die de afhankelijke bevolking weergeeft, is ook van belang. Naarmate hun aandeel stijgt is 

er geen invloed op het belastingtarief maar neemt het wel BI af. 

Tabel 4.4 Invloed afhankelijke bevolking (µ) op belastingtarief en BI (r=0) 

µ 0 0,15 0,3 0,45 0,6 

n 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ε 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ʏ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

t 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 

b 44,79% 38,07% 31,36% 24,64% 17,92% 
 

We veronderstellen dat de overheid een intermediaire herverdelingsvoorkeur heeft, de afhankelijke 

bevolking 15% bedraagt, de arbeidsaanbodelasticiteit 0,37 is, en de ongelijkheid 0,4. In dit geval is het 

optimale belastingtarief 17% en bedraagt het BI 50% van het gemiddelde loon. Wanneer de overheid een 

Rawlsiaanse voorkeur heeft bedraagt het optimale belastingtarief 50%. Indien er een belasting nodig is 

voor andere doelen van bijvoorbeeld 10%, stijgt het belastingtarief tot 60% en vermindert het BI met 10%. 

De belastingdruk kan dus hoog oplopen naar gelang het uitgangspunt, de verwachte elasticiteit en de 

nood aan andere overheidsuitgaven. De resultaten uit dit model gaan niet noodzakelijk over op andere 

objectieve functies. Meer complexe economische modellen proberen dit probleem op te vangen maar de 

uitkomsten zijn zeer gevoelig aan hoe de arbeidsmarkt gemodelleerd wordt en wat de makers ervan 

geloven wat mensen motiveert (Atkinson, 1995, p.17). Het doel hier is niet met zekerheid te bepalen wat 

het optimale tarief moet zijn. In tegendeel gaat het om de uiteenzetting van de factoren en de 

argumenten die van belang zijn in het debat. In de onderstaande figuur wordt de rol van efficiëntie en 

billijkheid grafisch weergegeven. 
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Op de horizontale as wordt de mate van herverdelingsvoorkeur gemeten door 
𝑦

1+𝑦
. In het geval van 

herverdelingsonverschilligheid staan we aan de linkerkant op 0. Naarmate ԑ naar oneindig tendeert staan 

we op 1 aan de rechterkant. De tussenwaarde y = 0,5 vindt men terug op 1/3 op de horizontale as. 

Halverwege de horizontale as is y = 1. Op de verticale as wordt 
1

1−ԑ
 gemeten als een indicator van de 

efficiëntiekost. Wanneer de elasticiteit naar oneindig tendeert is er een maximaal verlies. Dit is het punt 

0 links op de figuur. De waarde van 
1

1+ ԑ
 is de waarde dat aangenomen wordt in het Rawlsiaans 

uitganspunt. De rechter as geeft zo de keuze van de optimale belasting weer voor de Rawlsiaanse limiet 

van herverdeling. Op de figuur staan iso-contouren waar dezelfde waarde van t kan gekozen worden door 

diegenen met een kleinere voorkeur voor herverdeling (kleinere y), maar die veronderstellen dat ԑ kleiner 

is. Bijvoorbeeld kan een Rawlsiaan een belastingtarief van 50% verkiezen die gelooft dat de elasticiteit 1 

is of door een iemand die minder bezorgd is om herverdeling (y = 1) maar gelooft dat de arbeidselasticiteit 

slechts 0,15 is. In de limiet wordt een nultarief aan belasting gekozen door iemand die onverschillig is 

tegenover herverdeling (linker verticale as) of door iemand die gelooft dat de arbeidselasticiteit oneindig 

groot is (bodem horizontale as) (Atkinson, 1995, p.43). In het ontwerpen van het belastingsysteem zijn 

normatieve uitgangspunten van belang in de afweging tussen efficiëntie en billijkheid. De inschatting van 

de arbeidsaanbodeffecten is iets waar bewijs voor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 

microsimulatiemodellen. Anderzijds kan een grondig uitgevoerd natuurlijk experiment realistischer zijn. 
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4.2 Herverdelingseffecten 

Een microsimulatiemodel (MSM) laat toe de effecten van een beleid te simuleren op een steekproef van 

economische agenten (individuen, gezinnen, bedrijven) op het individuele niveau. De beleidsevaluatie is 

gebaseerd op de voorstellingen van de economische omgeving van individuele agenten, hun 

budgetbeperkingen en gedragseffecten. Een beleidssimulatie bestaat dan uit het evalueren van de 

gevolgen van een verandering van de economische omgeving door een beleidshervorming. De algemene 

structuur van een MSM voor een herverdelingsanalyse bestaat uit drie elementen. Ten eerste bevatten 

zij een micro-dataset de economische en sociaal-demografische kenmerken van een steekproef 

individuen of gezinnen. Ten tweede worden de gesimuleerde beleidsregels of anders gezegd de 

budgetbeperking van elke agent weergegeven. Ten derde bevat het een theoretisch model van de 

gedragseffecten, zoals het arbeidsaanbod. Een MSM dat gedragseffecten negeert wordt een rekenkundig 

model genoemd. Het model past de verandering in de budgetbeperking toe zonder rekening te houden 

met het effect op verandering in het marktinkomen of gezinssamenstelling. Een dynamisch MSM houdt 

rekening met gedragseffecten volgens het ontwikkelde theoretisch model (Spadaro & Bourguignon, 2006, 

p.1-4). 

4.2.1 Microsimulatiemodel SIRE 

Van Parijs en Gilain (1997) hanteerden een microsimulatiemodel om de herverdelingseffecten in België in 

te schatten. Het gebruikte model noemt SIRE en werd ontwikkeld door de studiedienst van het 

departement van financiën. In het model werden verschillende scenario’s overwogen met een universele 

uitkering van 8000 frank per maand. Het bedrag werd enerzijds bepaald uit de overweging om significante 

effecten uit te lokken. Anderzijds mocht het bedrag niet te hoog zijn opdat de economische effecten te 

groot zouden zijn. De voorwaarde van budgetneutraliteit werd bekomen door een reductie van bestaande 

transfers en/of een stijging in bestaande belastingen. Daarnaast werd ook getracht de 

herverdelingseffecten in de netto-inkomens van de bevolking zoveel mogelijk te minimaliseren. Het doel 

hier was immers niet om de statische verdeling gelijker te maken maar om de incentivestructuur aan te 

passen (Van Parijs & Gilain, 1997, p.1-3). 

De dataset bestond uit alle belastingaangiftes van 1992. Elke aangifte verwees naar een huishouden in de 

fiscale betekenis. Het bevatte informatie over het belastbaar inkomen, de professionele status en de 

samenstelling van het huishouden. Dit laatste maakte het mogelijk enige informatie op het individuele 

niveau te achterhalen. De steekproef bestond uit 10 207 huishoudens en was representatief voor alle 4 

miljoen aangiftes van de huishoudens of 8,6 miljoen individuen waaronder 6,5 miljoen volwassen met de 

kinderen ten laste in deze leeftijdsgroep inbegrepen. De informatie uit de belastingaangiftes werd 
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aangevuld met data over de gezinstoelagen. Het resultaat werd geëxtrapoleerd naar de gehele bevolking 

met een zeer lage foutenmarge. 

Een belangrijke beperking van het model was dat het enkel ingeschreven huishoudens registreerde. De 

huishoudens die niet ingeschreven waren voldeden aan de twee volgende voorwaarden: Hun inkomen 

was lager dan het minimum belastbaar inkomen en ze betaalden geen ingehouden belasting zodat ze 

geen beroep konden doen op een belastingteruggave. Het grootste deel van de niet betrokken volwassen 

bestond uit uitkeringsgerechtigden. De steekproef was representatief voor 86% van de bevolking. Met 

betrekkingen tot de overige 14% konden geen betrouwbare resultaten behaald worden. In het model 

werd daarom 20 miljard frank als reserve aan  gehouden  Een tweede beperking was dat het om een puur 

statisch model ging. Er werd dus geen rekening gehouden met gedragseffecten op het niveau van 

consumptie, arbeidsaanbod, sparen of het nemen van risico’s. 

In het eerste scenario werd een universele uitkering van 8000 frank per maand, belastingvrij aan alle 

volwassenen van minstens 18 jaar oud toegekend. Alle vervangingsinkomens lager dan 8000 frank (per 

maand en per persoon) werden verwijderd en alle vervangingsinkomens hoger dan dat bedrag werden 

verminderd tot 8000 frank. De belastingvermindering voor kinderen ten laste ouder dan 18 en de fiscale 

aftrek voor getrouwde koppels werden verwijderd. Omdat belastingen enkel op jaarlijkse basis gekend 

waren was er in dit scenario een probleem met gemengde gevallen die deels een inkomen uit arbeid en 

deels uit sociale uitkeringen haalden. Daarom werd in twee simulaties een boven -en ondergrens 

vastgelegd. 

Het tweede scenario kende de belastingvrije universele uitkering van 8000 frank die simpelweg bovenop 

alle inkomens kwam. De vervangingsinkomens werden niet in mindering gebracht maar ze genoten niet 

meer van bepaalde vrijstellingen en belastingverminderingen. De belastingvermindering voor kinderen 

ten laste ouder dan 18  en de fiscale aftrek voor getrouwde koppels werden net als het eerste scenario 

verwijderd. Er was geen probleem met gemengde gevallen omdat sociale uitkeringen niet werden 

verminderd maar enkel gebruik werd gemaakt van bijkomende belastingen om het BI te financieren. Uit 

deze twee scenario’s kunnen de volgende algemene conclusies geformuleerd worden. 

Het bestaande voorwaardelijke systeem bevatte een impliciet marginaal belastingtarief van 100%. 

Daarom was het dus niet financieel voordelig om een hoger inkomen te verdienen. In de eerste simulatie 

bleek het voordelig om zijn situatie te verbeteren vanaf een inkomen van 13 194 frank. Boven dit inkomen 

kwam een marginaal tarief van 25% gevolgd door een tarief van 50%. In een tweede simulatie was de 

drempel 15 416 frank gevolgd door een tarief van 50%. In de derde simulatie was de drempel iets hoger 

(15 659 frank) en werd het bijkomend inkomen belast aan een tarief van 40% en dan 50%. Deze resultaten 
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betekenden dus een voordelige aanpassing van de incentivestructuur aan de bodem van de 

inkomensverdeling. 

Van alle huishoudens zagen 80% hun netto-inkomen niet meer veranderen dan 4 000 frank per maand. 

In alle simulaties waren er wel meer huishoudens die hun netto-inkomen zagen dalen dan huishoudens 

die het zagen stijgen. De verhouding tussen winnaars en verliezers was ongeveer 1 op 2 voor 

alleenstaanden en 2 op 3 voor getrouwden. Dit verschil had te maken met de verwijdering van het 

voordelig tarief voor getrouwde koppels. Het totaal van huishoudens maakte een gemiddeld verlies van 

500 frank per maand. Als men rekening hield met de 20 miljard reserves voor de 14% niet inbegrepen 

huishoudens kwam hun winst uit op 1500 frank per maand. 

De huishoudens met zeer lage inkomens (minder dan 200 000 frank) hadden het grootste voordeel (van 

50 000 frank of meer) omdat de universele uitkering slechts gedeeltelijk gecompenseerd werd door een 

stijging in belastingen. De middeninkomens (tussen 200 000 en 400 000 frank) hadden een klein tot zeer 

klein voordeel. Dit was voornamelijk het geval bij werknemers en zelfstandigen. Boven 400 000 frank 

begonnen huishoudens beperkte verliezen te lijden met een maximum van 40 000 frank voor inkomens 

tot een miljoen frank. In alle simulaties veroorzaakte de verwijdering van alle belastingvrijstellingen 

significante verliezen voor huishoudens met personen ten laste met speciale behoeftes (bijvoorbeeld 

gehandicapten). Dit maakte het noodzakelijk een aanpassing door te voeren om dit verlies te 

compenseren. Hiervoor kon een deel van de 20 miljard frank reserves gebruikt worden. 

4.3 Empirische onderzoeken 

4.3.1 Experimenten met de Negatieve inkomensbelasting 

De Amerikaanse overheid voerde tussen 1968 en 1980 vier NIT experimenten uit. De hoofddoelstelling 

van de experimenten was het onderzoeken van het arbeidsaanbodeffect door een inkomensgarantie. 

Daarnaast werden ook niet-arbeidseffecten onderzocht. Zo verworven de onderzoekers informatie rond 

werkuren, schoolaanwezigheid, gezondheid, burgerlijke staat, enz. aan de hand van statistieken en 

interviews. Het eerste experiment werd uitgevoerd in New Jersey en Pennsylvania voor een periode van 

vier jaar. De steekproef bestond voornamelijk uit een stedelijke populatie van tweeoudergezinnen. Als 

snel volgden twee bijkomende experimenten om de effecten te onderzoeken op alleenstaande ouders in 

Indiana en de effecten op een plattelandsbevolking in North Carolina en Iowa. Het laatste experiment 

werd uitgevoerd met een grotere populatie in Denver en Seattle. In totaal namen zo’n 8700 gezinnen deel 

aan de experimenten. Deze experimenten waren één van de eerste grootschalige experimenten in de 

sociale wetenschappen en werden uiteindelijk ook een model voor sociale experimenten rond andere 

thema’s. De methode scheidde de populatie volgens willekeurige toewijzing in een experimentele groep 

en een controlegroep. Binnen de experimentele groep liet men het uitgekeerde bedrag variëren. 
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Sommigen ontvingen een bedrag van 100% van de armoedegrens, anderen 75% of 50%. Ook het 

uitkeringsverminderingstarief of het belastingtarief varieerde van 50 cent of 70 cent per dollar  (Levine et 

al, 2004, p.1-2). 

De verwachting was dat het gegarandeerde inkomensniveau en het belastingtarief een negatief effect 

zouden hebben op het arbeidsaanbod. Vanuit een statische economische analyse waar vrije tijd wordt 

verondersteld een normaal goed te zijn (zie deel 2.3.) heeft een lump-sum en een hoge belasting een 

negatief effect. De essentiële vraag voor deze experimenten was net hoe groot dit negatief effect zou zijn. 

Zou het zo groot zijn dat het programma onbetaalbaar zou zijn? Zou het zo groot zijn dat een grote groep 

individuen zou stoppen met werken? Zou het zo groot zijn dat het politiek onhaalbaar zou zijn? De 

onderzoekers kwamen overeen dat het antwoord op de eerste twee vragen duidelijk negatief was. Maar 

een negatief antwoord op de eerste twee vragen betekende verassend genoeg niet noodzakelijk een 

negatief antwoord op de derde vraag (Levine et al, 2004, p.3). 

In 1970 legde President Nixon zijn aangepaste NIT voor aan het parlement. De administratie legde druk 

op de onderzoekers om hun resultaten vrij te geven nog voor het onderzoek was afgerond. De voorlopige 

resultaten toonden een bescheiden reductie aan in het arbeidsaanbod. Critici in de politiek en de media 

maakten echter komaf met de voorstellen voor een NIT. Voornamelijk omdat het onderzoek aantoonde 

dat het aantal scheidingen significant toenam. Er werden namelijk 50% meer scheidingen vastgesteld bij 

de testgroep dan bij de controlegroep. De politieke context van die tijd maakte het ook niet gemakkelijk. 

Kritiek kwam zowel van links vanuit de argumentatie dat het een cultuur van armoede creëerde, als van 

rechts omdat het simpelweg onmogelijk zou zijn (Levine et al, 2004, p.4) 

Bij de test in Seattle-Denver, waar allen een minimuminkomen ontvingen gelijk aan de armoedegrens en 

een verminderingstarief van 50 cent per dollar, vond men inzake het arbeidsaanbodeffect in werkuren 

een reductie van 6,2% bij mannen, 22,7% bij vrouwen en 12% bij vrouwelijke primaire verdieners. Indien 

het verminderingstarief 70 cent per dollar was werkten mannen 10,6% minder. Een minimuminkomen 

aan 75% van de armoedegrens verminderde de werkincentives iets minder. Men vond ook dat weinig 

individuen effectief stopten met werken. Sommigen verminderden het aantal werkuren. Velen maakten 

gebruik van hun gegarandeerd inkomen om extra training of een beter job te vinden. 25% van de 

testgroep verdiende uiteindelijk genoeg zodat ze geen recht meer hadden op het minimuminkomen. Hoe 

groter het uitkeringsverminderingstarief, hoe minder een familie werkte. Hoe hoger het familiaal 

inkomen, hoe minder het aantal werkuren afnam. De uiteindelijke conclusie van het experiment was dat 

cashuitkeringen geen massale terugtrekking uit de arbeidsmarkt veroorzaken. Elke reductie in 

werkincentive zou meer dan gecompenseerd worden door een stijgende werkgelegenheid van jobs in de 

publieke sector (Sheahen, 2002, p.6). 
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De test in New Jersey toonde gelijkaardige resultaten aan. De reductie in het arbeidsaanbod was minder 

dan 10%. De reductie was niet geconcentreerd bij enkelen maar eerder verspreid over een groot aantal 

werknemers. Het arbeidsaanbodeffect voegde in zijn geheel 25% aan vaste kosten toe in het geval van 

een gegarandeerd niveau op de armoedegrens (Sheahen, 2002, p.7-9). Hieronder staan de samengevatte 

statistieken omtrent het arbeidsaanbodeffect. 

Tabel 4.5. Geschatte reductie in werkuren door de testgroep in vergelijking met de controlegroep in vier 
inkomensgarantie-experimenten (Sheahen, 2002) 
 
              NJ-PA  IA-NC  GARY          SEA-DEN 
Mannen                     6%    1%    7%    6% 
Vrouwen  31%  27%  17%  17% 
    Totaal   13%  13%    8%    9% 
Vrouwelijk gezinshoofd   --    --    2%   12% 
 

Naast het effect op het arbeidsaanbod werden ook een reeks andere aspecten onderzocht. De 

scheidingsgraad was tussen 53% en 57% groter dan die in de controlegroep. Mogelijks gaf een 

gegarandeerd inkomen de vrijheid om een slecht huwelijk te verlaten. Latere analyse toonde echter aan 

dat het fenomeen werd waargenomen in het deel van de populatie met de laagste incentive om alleen te 

zijn. De ontvangers die het minst te winnen hadden door te scheiden toonden net het grootste aantal 

scheidingen aan. Andere latere studies toonden eveneens geen significante effecten op de stabiliteit van 

het huwelijk (Levine et al, 2004, p.6). De experimenten toonden positieve effecten op schoolaanwezigheid 

en testscores. De grootste effecten waren op de testscores van kinderen in de armste families in het rurale 

zuiden. In New Jersey verzamelde men geen testscores maar was er een significant effect op uitvallers 

(anti-drop-out-effect). In Seattle-Denver was er een positief effect op het volwassenenonderwijs. Inzake 

gezondheidsaspecten verbeterde het gewicht van boorlingen in de grootste risicocategorieën. Daarnaast 

nam het eigenaarschap van huizen toe. Dit laatste is een belangrijk economisch aspect omdat een huis 

kan dienen als onderpand en deels onzekerheid wegneemt (Sheahen, 2002, p.9). 

Een studie met een beperkte steekproef van mensen en een beperking in de tijd heeft duidelijk enkele 

tekortkomingen. Een BI is in essentie levenslang. Er is hierdoor sprake van een bias op twee manieren. 

Ten eerste is er een grote incentive om even een pauze in te lassen. Op die manier wordt de reductie in 

arbeidsaanbod overschat. Ten tweede kunnen mensen kiezen om hun job aan te houden omdat het maar 

voor een beperkte duur is en men niet het risico wil lopen om hun job en positie op de arbeidsmarkt te 

verliezen. Veralgemening van de bevindingen van de experimenten in de Verenigde Staten naar een 

Europese context is beperkt door culturele, institutionele en historische factoren (Groot, 2004). Gezien 

het gebrek aan empirische studies zou een grootschalig BI-experiment in Europa nuttig zijn. 
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4.3.2 Win for life onderzoek 

Marx & Peeters (2008) onderzochten het arbeidsaanbodeffect als gevolg van een BI. Dat deden ze aan de 

hand van een survey bij bepaalde types van lottowinnaars. Bepaalde lottospelletjes zoals Win4life geven 

winnaars op regelmatige basis een levenslang en onvoorwaardelijk inkomen. Op die manier kan men 

mogelijks inzichten bereiken over de gevolgen voor de arbeidsmarkt indien een BI wordt ingevoerd aan 

de hand van een natuurlijk experiment. 

Het is van belang op te merken dat er ook belangrijke verschillen zijn tussen Win4life en een BI. Een eerste 

verschil is dat een BI namelijk gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een hogere inkomensbelasting. 

Terwijl het bedrag van Win4life gewoon bovenop het inkomen komt zonder enige bijkomende belasting. 

Ten tweede wordt het Win4life bedrag niet aangepast voor inflatie. Elk serieus voorstel voor een BI moet 

dit natuurlijk wel doen. Een bijkomend verschil is dat in een koppel een BI zou worden uitbetaald aan 

beiden en gecombineerd normaal dus hoger zal zijn dan een gedeeld Win4life-bedrag. Er moet dus in het 

onderzoeken van effecten een onderscheid gemaakt worden tussen alleenstaanden en koppels met 

eenverdiener of tweeverdieners  (Marx & Peeters, 2008, p.1636 - 1641). 

De auteurs veronderstellen het niveau van een BI op 613 euro (leefloon in België in 2005), en het Win4life-

bedrag op 1000 euro. De incentives tot verandering zijn dus groter in dit laatste geval en kunnen dus 

gezien worden als een extreme of uiterste case (ook al is 1000 euro niet zoveel). De gedragsreactie kunnen 

volledig of gedeeltelijk stoppen met werken zijn, als zelfstandige beginnen of niets doen. Als men zijn 

gedrag niet aanpast onder dit schema kan men rederlijkwijs verwachten dat dit ook niet gebeurt met een 

BI. Omgekeerd zal een verandering van het gedrag niet noodzakelijk zo zijn met een BI. Het geeft wel een 

indicatie van een preferentie om iets anders te doen. Wanneer alleenstaanden hun gedrag niet aanpassen 

wordt verondersteld dat ze dit ook niet doen met een BI. Wanneer in een koppel het gedrag aangepast 

wordt van een van de partners wordt verondersteld dat dit ook gebeurt met een BI  (Marx & Peeters, 

2008, p.1642). 

Een belangrijke beperking voor elk onderzoek naar Belgische winnaars van loterijen is dat ze het recht 

hebben anoniem te blijven. Omdat alle communicatie verliep via de Belgische Nationale Loterij  was een 

mailsurvey de enige mogelijkheid. Een nadeel eigen aan een mailsurvey is de lage respons die ook 

afhankelijk is van de omvang van de enquête. Naast demografische variabelen werd het arbeidsaanbod 

van de winnaar (en de partner) bevraagd voor het winnen en erna. Daarbij werden de motieven gevraagd 

in het geval van een verandering. Ook werd gevraagd informatie mee te delen die een invloed speelde in 

het nemen van de beslissingen. In maart 2004 werd de enquête verstuurd naar alle 189 winnaars van 

Win4life. Uiteindelijk werd de respons 49%, of 84 respondenten. 
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Van de 14 alleenstaanden die werkten voor het winnen bleven er daarna nog 13 werken. Van de 41 

koppels waar beide partners werkten bleven 37 dit doen. In 4 gevallen stopte 1 van de partners met 

werken. Van de 11 koppels met eenverdieners bleven ze allemaal werken. Niemand werd zelfstandig na 

het winnen. Ook werd door niemand geïnvesteerd in een zelfstandig bedrijf van iemand anders. Geen 

enkele alleenstaande verminderde zijn werkuren. Bij koppels waren er 4 gevallen waar de werktijd 

verminderde. Een belangrijke opmerking is dat op het einde van de survey veel respondenten vrijwillig 

aangaven dat het grootste effect van het winnen van Win4life de vermindering van onzekerheid was over 

de toekomst (Marx & Peeters, 2008, p.1647).  

Deze studie toonde aan dat er geen dramatische veranderingen merkbaar waren door het ontvangen van 

een maandelijks onvoorwaardelijk inkomen. De meeste individuen stopten niet met werken. De 

vermindering in het aantal werkuren was ook eerder bescheiden. Gezien de kleine omvang van de 

steekproef kunnen deze resultaten niet veralgemeend worden. De steekproef van Win4life-winnaars zal 

naar de toekomst toe wel nog vergroten. Een mogelijke bias kon de antwoorden uit de enquête beïnvloed 

hebben omdat er soms een verschil is in wat echt gebeurt is en wat mensen denken wat gebeurt is. Het 

onderzoek focuste immers op veranderingen in het arbeidsaanbod. Ook niet-veranderingen kunnen het 

gevolg zijn van winnen. Zo kon een individu bijvoorbeeld besloten hebben een relatief slecht betaalde job 

aan te houden omdat het bijkomende inkomen de financiële zekerheid verhoogde. Er is ook een mogelijke 

bias door het tijdsbestek van de bevraging naar de situatie 6 maanden voor het winnen en 6 jaar nadien. 

Er was ook geen controlegroep. De resultaten zijn ook afhankelijk van de institutionele context in België. 

Herhaling van het onderzoeksopzet om variaties met andere landen te vergelijken kunnen daarom 

interessant zijn. Het Win4life bedrag is maandelijks en kan vergeleken worden met lottowinnaars die 

eenmalig een groot bedrag ontvangen. Op die manier kan men in  die zin het BI vergelijken met een 

stakeholder society-model (Marx & Peeters, 2008, p. 1647-1650). 
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5. Conclusies            

In deze paper werd het idee van het BI in zijn normatieve en economische aspecten bekeken. Een BI houdt 

een universele en institutionele visie in over de rol van de welvaartstaat. Het breekt daarmee radicaal met 

de residuele en selectieve visie op de welvaartstaat dat vandaag zo dominant is. Een BI kan worden 

gerechtvaardigd en bekritiseerd vanuit diverse filosofische uitgangspunten. Duidelijk is dat de normatieve 

en economische discussie, over het BI en herverdeling in het algemeen, onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Een voorzichtige vaststelling is dat de grootste barrières voor een BI eerder van politieke 

dan economische aard zullen zijn. 

Het besproken optimale belastingmodel van Atkinson gaf een intuïtief beeld op de kwesties van efficiëntie 

en billijkheid. Het toonde aan dat de keuze voor een optimale belasting sterk afhankelijk is van 

verschillende gekozen parameters, en dan voornamelijk van de voorkeur van herverdeling en de 

arbeidsaanbodselasticiteit. Daarbij komt nog dat de veronderstellingen van het model en voornamelijk de 

manier waarop het arbeidsaanbod gemodelleerd is sterk de mogelijke uitkomsten bepalen. De besproken 

empirische onderzoeken toonden aan dat een negatieve impact op herverdeling en het arbeidsaanbod 

redelijk beperkt  bleven. Met name de disincentives op het arbeidsaanbod bleken niet van die orde dat 

een onvoorwaardelijk BI economisch onhaalbaar zou zijn. Het impliciete hoge marginaal belastingtarief 

op uitkeringsgerechtigden kon dankzij een BI dramatisch naar omlaag en bestrijd zo effectief de 

werkloosheidsval. Daartegenover staat een mogelijk hoger gemiddeld belastingtarief op alle inkomens.  

Een onmiddellijke implementatie van een puur BI zou naar alle waarschijnlijkheid een te grote 

economische schok teweegbrengen. Een geleidelijke transitie, waar een partieel BI en een gedeelte van 

de voorwaardelijke systemen naast elkaar blijven bestaan, zou een overgang meer realistisch en politiek 

haalbaar maken. Het laat daarbij ook toe de kosten gaandeweg te controleren. Belangrijk is dat een 

implementatie van een BI niet op zichzelf kan staan maar plaats moet vinden binnen het kader van een 

omvangrijke hervorming op verschillende vlakken. Een effectief migratiebeleid en de regulering van de 

huurmarkt zijn hiervan enkele voorbeelden. 

In deze paper werd enkel gekeken naar de mogelijke impact van een BI in België, gefinancierd door een 

lineaire belasting op arbeid. Dit sluit het gebruik van een gradueel belastingstelsel niet uit. Er zijn evenwel 

talloze andere scenario’s denkbaar om een BI op supranationaal niveau te organiseren en te financieren 

via andere vormen van belastingen. Een BI kan bijvoorbeeld een rol spelen in de roep naar een meer 

sociaal en solidair Europa om een Europees sociaal vangnet te creëren. 
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Er bestaat een significant gebrek aan grondige en diepgaande empirische studies in België. Het kan zeker 

interessant zijn verder empirisch onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van een BI in België en 

andere Europese landen. Het Europees burgerinitiatief dat op korte-termijn het doel heeft dergelijk 

onderzoek te doen in de gehele Europese Unie kan handig zijn om deze kloof op te vullen. 

Microsimulatiemodel kunnen een goede bijdrage leveren maar een goed doordacht en omvangrijk 

natuurlijk experiment is in staat zowel de economische als de sociale aspecten te onderzoeken. 

Impliciet werd verondersteld dat een BI paste bij welvarende industriële landen. Het zou echter verkeerd 

zijn een BI niet te overwegen als onderdeel van het sociaal beleid in ontwikkelingslanden. Hierbij mag 

men niet vergeten dat bijvoorbeeld in België al enorm veel sociale voorzieningen zijn opgebouwd die 

complementair kunnen zijn aan het BI. Het mag daarom niet zomaar beschouwt worden als een substituut 

voor goede instituties en sociale wetgeving.  
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6. Appendix 

A. Afleidingen model Atkinson (1995) 

Gegeven de formuleringen uit hoofdstuk 4.1: 

Constante elasticiteitsaanbodsfunctie: 

    𝐿 =  𝐿0[𝑤(1 − 𝑡)]𝜀          (𝐴. 1) 

Individuele nutsfunctie en budgetbeperking: 

       ∫ 𝑓(𝑤)𝑑𝑤
∞

𝑤0

= 1 − µ          (𝐴. 2) 

 

𝑌𝑑 = 𝑤𝐿 − 𝑡(𝑤𝐿 )         (𝐴. 3) 

Overheidsbudgetbeperking: 

      𝐵 = 𝑡 ∫ 𝑤𝐿𝑓(𝑤)𝑑𝑤 − 𝑅
∞

𝑤0
   (𝐴. 4) 

 

Maximalisatie van de sociale welvaartsfunctie gebeurt door de substitutie van (A.5) in (A.4) met de 

toevoeging de Lagrangemultiplicator. 

µ Γ {v[B]} +  ∫ Γ{V[w(1 − t), B]}
∞

𝑤0
𝑓(𝑤)𝑑𝑤 −  ℷ[𝐵 + 𝑅 − 𝑡 ∫ 𝑤𝐿𝑓(𝑤)𝑑𝑤

∞

𝑤0
 (A.5) 

De eerste-orde voorwaarde met de keuze van B is: 

𝐸 {Γ′. 𝑎} +  ℷ 𝑡 ∫ 𝑤
𝜕𝐿

𝜕𝐵
𝑓(𝑤)𝑑𝑤

∞

𝑤0
=   ℷ    (A. 6) 

waar 𝐸 {Γ′. 𝑎} de gemiddelde sociale marginale waarde is van de inkomens over de gehele bevolking. 𝑎 

is de afgeleide van de indirecte nutsfunctie (v of V[ ]) met het BI. De linkerhelft meet de sociale waardering 

van een bijkomende eenheid van het uitgekeerde inkomen aan iedereen, rekening houdend met de 

veranderingen in de overheidsinkomsten. Deze formulering laat toe dat de werkuren van een werknemer 

mogelijk verminderen als gevolg van het ontvangen van het BI. In dat geval worden er als gevolg ook 

minder inkomensbelastingen betaald. 
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Het totale effect, door het delen door ℷ, van een bijkomende eenheid inkomen voor een individu met 

loontarief w is de netto sociale marginale waardering.  

𝜙(𝑤) = Γ′ .
𝑎

ℷ
+ 𝑡𝑤

𝜕𝐿

𝜕𝐵
     (A. 7) 

De optimale belasting houdt in het BI zo te plaatsen dat gemiddeld genomen 𝜙(𝑤) gelijk is aan 1. Het BI 

zou dan moeten stijgen tot het punt waar het marginale voordeel van een extra euro per persoon 

gemiddeld gelijk is aan de marginale kost van een euro per persoon. De resterende oplossing volgt uit de 

eerste orde voorwaarde met de keuze van t. Deze voorwaarde wordt uitgedrukt als volgt: 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
=  −𝑎𝑤𝐿      (A. 8) 

De kost van een marginale stijging in het belastingtarief is gelijk aan de private marginale waarde van 

inkomen maal de hoeveelheid van arbeidsinkomen vatbaar voor belastingen en van de Slutsky-

vergelijking. 

𝜕𝐿

𝜕𝑡
=  −𝑤𝑆 − 𝑤𝐿 

𝜕𝐿

𝜕𝐵
     (A. 9) 

De substitutieterm S staat voor de arbeidsaanbodreactie tegenover een verandering in het nettoloon 

blijvende op hetzelfde nutsniveau. Differentiatie van (A.3) voor t, samen met (A.7) en (A.8) wordt de 

eerste ordevoorwaarde: 

𝐸{𝑤𝐿 . (1 −  𝜙)} =
𝑡

1 − 𝑡
𝐸{𝑤𝐿 .  ԑ(w)    (A. 10) 

E{ } staat opnieuw voor het gemiddelde over de hele bevolking.  ԑ(w) staat voor de substitutie-elasticiteit 

(w(1-t)S/L) voor het individu met loon w. Aan de linkerkant van vergelijking (A.10) staan de elementen die 

afhankelijk zijn van de vorm van de objectieve functie. Indien er geen inkomenseffect is hangt de variatie 

van 𝜙 met w enkel af van Γ′ .
𝑎

ℷ
 (zie A.7). De bovenstaande formulering laat geen expliciete oplossing toe.  

V[w(1 − t), B] = [
𝐿0

(1 +  ԑ)
] [𝑤(1 − 𝑡)]1+ ԑ + 𝐵       (A. 11) 

In (A.11) wordt de indirecte nutsfunctie hernomen met constante loonelasticiteit en geen inkomenseffect. 

Dit komt overeen met (A.1) en elke stijgende transformatie van V[ ]. In dit geval is 𝑎 identiek voor iedereen 

in de werkbevolking. Een voorkeur voor een bepaalde herverdeling wordt bepaald door Γ. De sociale 

marginale waardering wordt dus gegeven door 𝜙(𝑤) = Γ′ .
𝑎

ℷ
 . 
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Als eerste voorbeeld van herverdeling wordt het conservatieve scenario (Atkinson, 1995, p.36). In dat 

geval wordt enkel een gewicht gegeven aan de afhankelijke bevolking (µ) en onverschillig is tegenover 

verdeling in de werkende bevolking: 𝜙 is constant (=𝜙0) voor deze laatste groep en lager met een 

proportie 𝑝 (<1) voor de eerste. Was is de optimale keuze BI en t? Gezien het BI zo geplaats moet zijn dat 

de sociale marginale waardering van inkomen gemiddeld genomen 1 moet zijn impliceert dit het 

volgende:  

(1 − µ) 𝜙0 + µ𝜙0

1

𝑝
= 1      (A. 12) 

𝑡

1−𝑡
=

1

ԑ

1−𝑝

[1+𝑝
1−µ

µ
]
        (A. 13)  

Parameter p is een indicatie voor de bezorgdheid om de afhankelijke bevolking. Gaande van 1 

(onverschilligheid) tot 0 waar geen gewicht wordt gegeven aan de werkende bevolking. Dit laatste verwijst 

naar het uitgangspunt van Rawls. Omdat µ louter afhankelijk is van het BI wordt dit laatste 

gemaximaliseerd. Elke tussenliggende waarde (bijvoorbeeld 0,5) geeft een lager belastingtarief dan het 

geval van Rawls.  

In het geval de herverdeling binnen de werkende bevolking ook van belang is wordt de sociale welvaart 

Γ′(𝑤) een strikte functie van individuele nutsniveaus V[𝑤]. 

𝜙(𝑤) =  𝜙0(1 − µ)
𝑤−𝑦

𝐸{𝑤−𝑦}
  (A. 14) 

Parameter Y meet de mate waarin de sociale marginale waardering van inkomen daalt met het 

loonniveau. Wat is de optimale keuze voor BI en t? Vanuit (A.10) met (A.12) komt de volgende 

voorwaarde: 

ԑ
𝑡

1 − 𝑡
= 1 −

1

[1 − µ +
µ
𝑝]

 . 𝐸{𝑤1+ԑ−𝑦} 𝐸{𝑤0}/𝐸{𝑤1+ԑ}𝐸{𝑤−𝑦}     (A. 15) 

Veronderstel een Paretoverdeling van de lonen met een exponent 𝛽: 

1 − 𝐹(𝑤) = (1 − µ)[
𝑤

𝑤0
]−𝛽      (A. 16) 

Met de volgende eigenschap:  
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𝐸{𝑤𝑗} = (1 − µ) [
𝛽

 𝛽 − 𝑗
] 𝑤0

𝑗       (A. 17) 

Vanuit (A.14) is de sociale marginale waardering van inkomen voor een individu met het laagste loon gelijk 

aan (1 +
𝛽

𝑦
) 𝜙0. Dit is niet groter dan de sociale marginale waardering van inkomen voor de afhankelijke 

bevolking. 

(1 +
𝛽

𝑦
) 𝜙0 < 1/𝑝     (A. 18) 

De waarden van het optimale belastingtarief en het BI in het geval van Paretoverdeling wordt berekend 

aan de hand van: 

ԑ
𝑡

1 − 𝑡
= 1 −

1

[1 − µ +
µ
𝑝]

 . [
1 −

1 + ԑ
𝛽

1 −
1 + ԑ
 𝛽 + 𝑦

]         (A. 19)   

Een tweede voorbeeld van verschillende gewichten voor de werkende bevolking is wanneer de sociale 

marginale waardering daalt volgens de plaats in de inkomensverdeling. Gemiddelde over de werkende 

bevolking is opnieuw gelijk aan 𝜙0: 

𝜙 =
2𝜙0(1 − 𝐹(𝑤))

1 − µ
       (A. 20)       

Voor de werkende bevolking daalt dit lineair met F(w) van tweemaal het gemiddelde van de 

laagstbetaalde werknemer tot nul als w naar oneindig beweegt. Dit zijn in feite de gewichten onderliggend 

aan de Gini-coëfficiënt van Sen (1995). Gegeven de iso-elastische arbeidsaanbodsfunctie en de 

Paretoverdeling van de lonen met exponent 𝛽 wordt het optimale belastingtarief berekend als: 

 

ԑ
𝑡

1 − 𝑡
= 1 −

1

[1 − µ +
µ
𝑝]

 . [
1 −

1 + ԑ
𝛽

1 −
1 + ԑ
 2𝛽

]         (A. 21)   

Hieruit blijkt dat y = 𝛽. 

Een laatste model wordt uiteengezet gebaseerd op  (A.14) om de trade-off tussen efficiëntie weer te 

geven met parameter y. De afhankelijke bevolking wordt verondersteld niet te bestaan (µ = 0). Dit 
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betekent dat 𝜙0 = 1. De Paretoverdeling wordt vervangen een lognormale vorm. 𝐿𝑜𝑔𝑒𝑤 is een 

normaalverdeling met mediaan m en variantie v. 

𝐿𝑜𝑔𝑒𝐸{𝑤𝑗} = 𝑗𝑚 +
1

2
 𝑗2𝑣2    (A. 22) 

Waar de coëfficiënt van de variatie,  𝑛, voldoet aan: 

𝐿𝑜𝑔𝑒(1 − 𝑛2) = 𝑣2                   (A. 23)  

Met gebruik van deze formules kan de vergelijking bekomen worden in deel 4.1.4, namelijk (4.8). 

𝑡 ∗

1 − 𝑡 ∗
=

1

𝜀
⌊1 − (1 + 𝑛2)−𝛾(1+𝜀)⌋    (A. 24) 

De term tussen de vierkante haken is de billijkheidsterm en 
1

𝜀
 als de efficiëntieterm. De interactie tussen 

beiden wordt weergegeven door figuur 4.2 (hoofdstuk 4.1). 

 

B. Geschatte elasticiteiten van het arbeidsaanbod in België: Decoster (2010)  

De onderstaande tabellen zijn arbeidsaanbodelasticiteiten ontleent uit Decoster (2010). De 

dummyvariabelen vatten het onnut van het zoeken naar werk. Ze verwijzen naar institutionele en andere 

beperkingen, zoals vaste kosten en zoekkosten die meer aanwezig zijn bij bepaalde jobs dan andere. 

Bijvoorbeeld kunnen jobs zonder standaardwerkuren moeilijker te vinden zijn (Decoster, 2010, p.29). Van 

de elasticiteiten op de intensieve marge (begrepen als werkuren of werkintensiteit) werd een gemiddelde 

genomen. Zo komt men tot een redelijke waarde voor de parameter (ԑ). 
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