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woensdag 8 juni 2016, 8:29 

De Zwitsers hebben zich in een referendum afgelopen weekeinde uitgesproken tegen invoering van een 

onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. In Nederland loopt nog steeds een discussie over zo'n 

basisinkomen. Ook binnen mijn partij, GroenLinks, zijn voor- en tegenstanders van het onvoorwaardelijk 

basisinkomen (OBI) voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder. De tegenstanders van dit idee zijn vooral 

te vinden in de landelijke Werkgroep Economie, een economische denktank binnen de partij. Dit debat heeft 

in elk geval een rekensom opgeleverd waarover beide partijen het grosso modo eens zijn. 

Invoering van het OBI kost € 160 mrd à € 170 mrd op jaarbasis. Na aftrek van de besparingsmogelijkheden 

— afschaffing bijstand, AOW en dergelijke, waarbij de uitvoeringskosten overigens slechts een half tot één 

miljard besparingen opleveren — resteert € 104 mrd tot € 107 mrd netto aan extra sociale uitgaven. Dit komt 

overeen met 17%-18% bbp en circa 40% van de Rijksbegroting. Er is een tijd geweest dat het land op z'n 

kop stond over € 6 mrd aan extra 'ombuigingen' of lastenverzwaring. 

In dit debat is trouwens de onbetaalbaarheid volgens mij nog het minst interessant. Het kernbezwaar is de 

onvoorwaardelijkheid van het OBI. Geld is een claim op de samenleving, waarmee je kunt beschikken over 

producten en diensten die door de inspanning van anderen zijn voortgebracht. Waar is die claim op 

gebaseerd als je zelf geen bijdrage aan de samenleving levert? 

Het arbeidsbestel is het cement van de samenleving. Juist omdat werk zelfbeperking vergt, omdat het 

mensen in een arbeidsproces bij elkaar brengt die niet voor elkaar gekozen hebben, vergt het een proces van 

voortdurende sociale aanpassing en definiëring van wederzijdse rechten en verplichtingen. Daaruit ontstaan 

normen en waarden. Hoe complexer de maatschappelijke arbeidsdeling, hoe groter de wederzijdse 

afhankelijkheden binnen het sociale stelsel zijn, en hoe fijnmaziger het web van normen en waarden wordt 

geweven. 

De huidige complexe, mondiale economie is echter uiterst selectief. De socioloog Manuel Castells heeft 

beschreven hoe in de 'netwerkmaatschappij' bepaalde gebieden als 'hubs' zijn verbonden met talloze andere 

knooppunten over de wereld. Terzijde liggen gebieden en delen van de wereldbevolking, zowel in Zuid als 

Noord, die het risico lopen irrelevant te worden, gezien vanuit de logica van de wereldeconomie. Denk aan 

delen van Afrika (Sahel), of in Amsterdam aan de tegenstelling Zuidas (hub in het mondiale netwerk) versus 

Geuzenveld en Slotervaart. 

'Irrelevant' betekent uitgesloten uit of gemarginaliseerd in het arbeidsproces. Daarmee lopen mensen het 

risico ook sociaal gemarginaliseerd te raken en de relatie met de samenleving te verliezen. Dat mogen we 

niet accepteren. 

Een basisinkomen is in feite een afkoop van de mensen die onvoldoende gelegenheid hebben te participeren. 

Daarom bepleit de werkgroep, naast permanente scholing, de basisbaan voor mensen die werkloos zijn en 

geringe kansen hebben op de arbeidsmarkt. Een baan, beloond tegen het minimumloon, biedt voldoende 

prikkel om beter betaald werk in de marktsector te zoeken. De kans daarop is sowieso hoger als je 

solliciteert vanuit een bestaande baan. 

Voor degenen die dat niet lukt blijft altijd voldoende werk. Want, nadat de publieke sector in de laatste 30-

40 jaar fors is uitgekleed, liggen projecten die geen commercieel, maar wel maatschappelijk rendement 

opleveren voor het oprapen. De nettokosten zijn een fractie van wat het OBI zou kosten, omdat alleen het 

verschil tussen bijstanduitkering en minimumloon hoeft te worden overbrugd. Een eerste ruwe berekening 

kwam uit op een bedrag van circa € 2,5 mrd. 
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Van het OBI is alleen maar een verdergaande maatschappelijke tweedeling te verwachten, waarbij enclaves 

van gemarginaliseerden geleidelijk de aansluiting bij de samenleving zullen verliezen — zie Molenbeek in 

Brussel en de Parijse banlieue. De gemeentelijke basisbaan brengt mensen terug in het arbeidsbestel, en 

daarmee in de maatschappij, en levert bovendien maatschappelijk nut op. De keuze is snel gemaakt. 

Dr. Ben Ligteringen is secretaris landelijke Werkgroep Economie binnen GroenLinks. Hij schrijft dit 

artikel op persoonlijke titel.l dit artikel 70 

12 REACTIES 

Wat een merkwaardig wereldbeeld. De schrijver gaat er van uit dat mensen zonder gemeentelijke 
basisbaan gaan nietsnutten en dat de overheid nodig is om ze tot maatschappelijk relevante inzet 
te bewegen. Ik geloof er niets van. 

08:48 | 08-06-2016 Dhr. Mos 

"Daarom bepleit de werkgroep, naast permanente scholing, de basisbaan voor mensen die 
werkloos zijn en geringe kansen hebben op de arbeidsmarkt. " = werkverschaffing of te wel terug 
naar de jaren dertig. Waar de auteur over OBI spreekt heeft hij overigens wel gelijk - de menselijke 
aard leent zich er eenvoudig weg niet voor. 

09:00 | 08-06-2016 Dhr. Waller 

Ik ben het roerend eens met schrijver. Daarnaast, niet al het werk is even leuk of inspirerend. Je 
gaat jezelf wel een hele grote sufkop voelen als je naar je werk gaat, zeker al het niet de droombaan 
is die je je wenste en je ziet hele groepen mensen niets doen (van jouw verdiende geld). Eerlijk 
gezegd is dat reeds een bestaande situatie, kijk maar naar alle Hotspots in Amsterdam. Ik denk dat 
niemand meer de verpleging ingaat. 

09:09 | 08-06-2016 Mevr. Smits 

Zeer lezenswaardig stuk. Discussie zal nog lang duren, maar m.i is er geen redelijk argument vóór 
een OBI. 

09:29 | 08-06-2016 Dhr. van der Donk 

De weerstand tegen het basisinkomen is wat mij betreft een totaal gebrek aan vertrouwen in wat 
mensen kunnen en de totale ontkenning van het feit dat in elke maatschappij een zeker percentage 
onrendabelen aanwezig is. Rondom die onrendabelen is nu een hele industrie ontwikkelt: zonde 
van het geld aangezien die harde kern toch niet aan het werk te krijgen is. Koop het simpelweg af 
met een een OBI. Als ik mezelf als voorbeeld neem: ik ga echt niet stoppen met werken zodra het 
OBI wordt ingevoerd omdat ik de sociale samenstelling en samenhang die van werk uitgaat enorm 
zou missen, mijn centen niet zuur verdien omdat ik van mijn werk geniet en het aan de OBI 
gekoppelde bedrag voor mij waarschijnlijk niet voldoende is. 

10:18 | 08-06-2016 Dhr. Visser 

Kan schrijver wat voorbeelden geven van "projecten die geen commercieel, maar wel 
maatschappelijk rendement opleveren ". ??? Het is zo nogal abstract voor me. 

10:29 | 08-06-2016 Dhr. Smit 

In de DDR had ook iedereen een baan.... Was een fantastische samenleving met een muur er 
omheen. 

11:39 | 08-06-2016 Dhr. van Lith 

Het verhaal van dhr.Lighteringen (jammer dat hij zijn titulatuur moet gebruiken om z'n verhaal 
kracht bij te zetten) oogt toch enigszins beperkt. Hij benoemt teveel premissen die niet op 
onderzoek zijn gestoeld.  
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We zien u eenmaal dat de economie een enorme wending krijgt door met name allerlei ICT 
toepassingen waardoor bij alle lagen van de werkende bevolking effecten te bespeuren zijn op het 
gebied van minder werk en werk dat vervalt. Dit omdat nu eenmaal deze werkzaamheden kunnen 
worden overgenomen door computers, apps etc. en de workload aanzienlijk doet verminderen. 
Demografisch is het wel zo dat het aantal ouderen toeneemt terwijl het aantal jongeren afneemt 
maar door instroom van vluchtelingen en Oost-Europese burgers wordt dit effect teniet gedaan. 
Met andere woorden: er blijft voldoende arbeidspotentieel tegen een afname van productie en 
werkgelegenheid. In de commerciële sector is men naarstig opzoek naar andere business modellen 
om de toekomstige veranderingen voor te zijn en dit dient evengoed plaats te vinden op 
maatschappelijk gebied. Als voorbeeld wil ik de stijging van de zorgkosten noemen die binnen 
afzienbare tijd stijgt boven de 100 miljard per jaar. Hierbij zijn nog niet de effecten meegerekend 
van ziektekosten personeel, werkgeversbijdragen en risico' s etc. Een maatschappelijke oplossing 
gericht op een basisinkomen zal automatisch een drukkend effect hebben op de ziektelast en de 
kosten. Dit is bijv. niet mee berekend in het model. Met andere woorden: groen links heeft niet 
goed gekeken en zou meerdere effecten moeten bestuderen om tot de conclusie te komen dat een 
basisinkomen nog niet zo gek is. Als een werkende Nederlander nu 3000 euro verdient, ga ik ervan 
uit dat men in de toekomt ook 3000 euro verdient , alleen het bedrijf hoeft nog maar 1500 euro 
extra te betalen en de overheid de andere 1500. Hiermee worden tegenstanders uit hun leiden 
verlost want zij zullen nog even veel blijven verdienen terwijl zij die niet werken of kunnen werken 
toch een bestaansrecht kunnen opbouwen. Indien men van opvatting is dat deze mensen 
gedegradeerd moeten worden tot zakkenvullers of anderzijds, dan hebben ze helaas te weinig oog 
voor de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen 

14:13 | 08-06-2016 Dhr. Versloot 

@dhr Smit: dit staat bekend als vrijwilligerswerk.  
 
Het plaatje van Hein de Kort zegt het verder allemaal: een deel van Nederland mag een hoge 
belasting gaan betalen voor het andere deel van Nederland dat domweg geen zin heeft om te 
werken.  
 
Want veel mensen gaan als volgt redeneren: een basis inkomen en een flauwekulbaantje voor de 
leuke dingen. Wat veel mensen nu in 40 uur moeten verdienen, kunnen ze straks in 20 uur 
verdienen. Want de rest krijgen ze gratis. Bijgevolg moet je alles wat mensen verdienen door werk 
kapot belasten om dat basis inkomen mogelijk te maken. En dus gaan de meeste mensen helemaal 
niet meer werken, want het levert niets op. 
 
Is het echt zo moeilijk te begrijpen dat onze welvaart bestaat bij de gratie van onze inspanning? 

14:15 | 08-06-2016 Dhr. van der Vliet 

De schrijver van het artikel pleit eigenlijk voor de herinvoering van Melkertbanen. We hebben gezien wat voor ellende die teweeg hebben gebracht. Het verschil tussen werk en niet-werk verdween 

en daarmee de raison d'etre om te werken. 

 

Wie moet dan al die miljarden opbrengen om de Melkerbanen te financieren? We komen daarmee in een negatieve spiraal naar beneden, waar uiteindelijk niemand bij gebaat is. 

 

De oude wijsheden van Adam Smith en Ricardo gelden nog steeds. Zonder een goed functionerende markteconomie met prikkels om te werken en te investeren is er geen 'invisible hand', geen 

efficient gebruik van productiefactoren, geen optimale inzet van productiemiddelen, geen international handel en geen welvaart. 

14:43 | 08-06-2016 Dhr. Vervloed 

 

De laatste 2 reacties betwijfelen de betaalbaarheid van basisinkomen. 

 

Ik vind dat geen argument, we betalen in Nederland nu toch ook al alles voor iedereen? 

Niemand gaat dood van de honger, iedereen slaapt in een bed in een huis, 

 

Ook gehandicapten, huisvrouwen, randfiguren, mantelzorgers, met-weinig-tevredenen en meer dan de helft van de 50-65 jarigen (of noemen we dat vervroegd pensioen?). 

 

Dus onbetaalbaar is het zeker niet. 

16:01 | 08-06-2016 Dhr. Naman 

@ Dhr. Naman: Ben Ligteringen rekent toch keurig voor dat er 107 miljard extra nodig is om een basisinkomen te financieren? Het zou mooi zijn dat u uw kreet "Dus onbetaalbaar is het zeker niet" 

'n beetje meer onderbouwt dan alleen maar roepen.  


