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Introductie
Hoe kan het dat grote economen als Milton Friedman en Friedrich Hayek, beiden de grondleggers van
het neoliberalisme, maar ook de Amerikaanse president Richard Nixon als republikein van het zuiverste
soort, in hun tijd pleitten voor invoering van een universeel basisinkomen? Die vraag drong zich steeds
nadrukkelijker bij mij op toen ik daarover in een artikel gelezen had.
Al jaren wist ik van het bestaan van de ideeën rond het basisinkomen, maar ik dacht dat dit onderwerp
behoorde tot het gedachtengoed van idealisten, die gespeend waren van realiteitszin.
Ik ben me daarin nader gaan verdiepen en naarmate ik verder kwam in mijn ontdekkingstocht ging ik
inzien dat de idee van een universeel basisinkomen verre van een utopie is.
Toeval of niet, maar gaande mijn tocht kwam ik gaandeweg berichten in de media tegen, waardoor ik
telkens opnieuw naar het onderwerp ‘basisinkomen’ getrokken werd.
Het begon met de berichtgeving over de vreselijke gebeurtenissen rond het toeslagenbeleid in
Nederland, dat eind 2019 begon. Veel gedupeerden waren of zijn nog steeds tot de bedelstaf
veroordeeld en werden plotseling geconfronteerd met torenhoge schulden.
De 2e Kamer liet dit niet over zijn kant gaan en eiste ogenblikkelijk adequate oplossingen.
Schoorvoetend gaven de verantwoordelijke bewindslieden toe dat het toeslagen- en uitkeringen
systeem onhoudbaar is. De Belastingdienst beschikt nu eenmaal niet over voldoende capaciteit en/of
kennis om zoveel toeslagen en uitkeringen goed te managen. Vriend en vijand zijn het erover eens dat
het hele systeem daarom op de schop moet, maar hoe ? Nu april 2020, is nog geen zicht op een
oplossing.
Nog maar net bekomen van die verschrikkelijke toeslagenaffaire wordt de wereld opgeschrikt met de
gevolgen van het Coronavirus. De impact hiervan is wereldwijd immens en ook Nederland heeft alle
wapens uit de kast gehaald om de kwaal maar ook de economische gevolgen ervan te bestrijden. De
direct verantwoordelijke ministers buitelden bijna over elkaar heen om ons allen ervan te overtuigen
dat de Staat voldoende diepe zakken heeft om iedereen te helpen om door de crisis heen te komen.
Wat zou het betekenen als iedere Nederlander op het moment van uitbraak van deze ongekende crisis
de zekerheid van een basisinkomen zou hebben gehad? Hoe zouden de ZZP’ers, Freelancers en de
Flexwerkers zich dan gevoeld hebben?
Tijdens mijn ‘ontdekkingsreis’ las ik als een van de eerste boeken de bestseller van Rutger Bregman,
met de prikkelende titel ‘Gratis Geld voor Iedereen’. Een formidabel boekwerk gebaseerd op heel veel
(literatuur) onderzoek. In dit essay zal ik met enige regelmaat dankbaar gebruik maken van zijn
onderzoekswerk. Het boek van Bregman herinnerde mij ook aan een boek dat ik al eerder gelezen had
van de filosoof en historicus Yuval Noah Harari. In zijn boek ’21 Lessen voor de 21ste Eeuw’ plaatst hij
het onderwerp ‘basisinkomen’ in een nog bredere context.
Harari waarschuwt voor toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die ronduit bedreigend zijn
voor de werkende mens. Hij voorspelt dat binnen enkele decennia de massa werknemers overbodig
wordt door de te verwachten gigantische versnelling in de robotisering en automatisering. En daarom
bepleit hij een scheiding tussen werk en inkomen en een garantie aan mensen om in de basisbehoeften
te kunnen voorzien.
Alhoewel er breed over de hele wereld, vanaf de Eerste Wereldoorlog, serieus en concreet is nagedacht
is over de een of andere vorm van basisinkomen, is nergens sprake geweest van een daverend succes.
Er zijn beslist wel successen geboekt, maar deze waren te kleinschalig om deze experimenten één op
één te kopiëren in een land als bv. Groot- Brittannië of de Verenigde Staten.
Wat we van al die experimenten wel geleerd hebben is dat het basisinkomen een sociaal -economisch
omgeving veronderstelt waarin het goed kan gedijen. In een wereld waarin het adagium geldt ‘ieder
voor zich en God voor ons allen’ – de liberale gedachte in optima forma- zal het niet kunnen bestaan.
Het vergt een mens- en maatschappijbeeld waarin men ook voor de minst bedeelden goed wil zorgen.
En een land dat inclusief welvarend wil zijn en het welzijn van alle burgers tot hoogste doel verheft.
Het duurde tot het jaar 1991 toen in Nederland de Vereniging Basisinkomen werd opgericht.
In de verstreken decennia heeft deze vereniging zich op alle mogelijke manieren en met hartstocht
ingezet om de Nederlandse politiek er rijp voor te maken. Dankzij de volharding van de Vereniging
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Basisinkomen, de vele leden en sponsoren is het haar gelukt de ideeën, die binnen de Vereniging
inmiddels gevormd waren, door te laten rekenen door het NIBUD.
Ook een andere initiatiefnemer, prof. Dr. Wouter Keller (econometrist) heeft een model ontwikkeld en
laten doorrekenen door het CPB.
En wat schetst de verbazing, het idee van een basisinkomen, dat in oorsprong bedacht is door de
filosoof en staatsman, Thomas More in zijn “Utopia’, blijkt een zeer groot realiteitsgehalte te bevatten.
Het is afhankelijk van de politieke moed om de voorstellen te adopteren en Nederland een voorbeeld
voor de rest van Europa en de Wereld te laten zijn.
Gelukkig blijken steeds meer politieke partijen, zoals Groen Links en D’66 zich hardop uit te spreken
vóór invoering van een basisinkomen. De achterban van het CDA blijkt uit onderzoek van Maurice de
Hond ook voor 61% inmiddels achter de idee te staan.
De VVD bewijst weliswaar enige lippendienst aan de idee, maar is voorlopig nog terughoudend.
Voor de aanhangers van deze Partij zal vooral het laatste hoofdstuk, waarin ik de gevolgen van
invoering bespreek, wel aanspreken, en gaan zij, naar ik hoop, begrijpen waarom het basisinkomen
geen linkse hobby is maar juist door neoliberalen in het verleden gepropageerd werd.
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HOOFDSTUK I - ZIJN WE WEL ZO WELVAREND ALS HET LIJKT?
Paragraaf 1. De welvaartsverdeling in Nederland
Gemeten naar de wereldmaatstaven ontvangen wij in Nederland gemiddeld een goed loon en genieten
wij van een hoge levensstandaard. Uitgaande van de koopkracht van een land, dus rekening houdend
met de lokale prijzen en het inkomen, staat Nederland op de 14e plaats op de wereldranglijst (Bron IMF
2019) en op de 6e plaats in Europa.
Volgens ons Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bestaat er in Nederland geen echte armoede (bron:
SCP: De sociale staat van Nederland in 2018).
De werkeloosheid is in Nederland in 2020, vlak voor de wereldwijde uitbraak van de Coronacrisis, met
2,9 % (Bron: CBS maart 2020) ongekend laag, en zal zeker niet veel lager kunnen uitkomen, omdat er
in de economie altijd sprake zal zijn van een zogenaamde frictiewerkeloosheid. D.w.z. een kortdurende
werkeloosheid die ontstaat tijdens het zoeken of wisselen van een baan.
Per hoofd van de bevolking beschikken we over een gemiddeld vermogen van ruim 163.000
Euro, dus ook in dit opzicht kunnen we met tevredenheid vaststellen dat we gemiddeld echt wel
welvarend zijn.
Maar gemiddelden zeggen lang niet alles. Daar kunnen heel wat uitschieters naar boven en beneden
achter schuilgaan.
Kijken we op basis van dezelfde gegevens naar de verdeling van inkomen en vermogen, dan valt
allereerst op dat de inkomens, ook in het als egalitair bekendstaande Nederland, nog altijd ongelijk
verdeeld zijn. Ruim 2,2 miljoen huishoudens moeten rondkomen van een bruto jaarinkomen van ca.
20.000 Euro, terwijl 55.100 huishoudens een inkomen hebben van 100.000 Euro per jaar of (veel) meer.
In 2017 beschikten 256.666 van het totaal van 7,7 miljoen huishoudens (dus 3,3%) over 1/3 deel van
al het vermogen in Nederland. (Bron: CBS 2018)
Het zeer lage werkeloosheidspercentage van 2,9% wordt geflatteerd door het grote aandeel van
flexwerkers en ZZP’ers. Terwijl 5,3 miljoen werknemers een vaste baan hebben, telt Nederland nu
ongeveer 2 miljoen flexwerkers en 1,1 miljoen ZZP’ers. (Bron: CBS 2018)
Volgens criteria die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hanteert, kent Nederland geen echte
armoede. Desondanks stelt het SCP nog zeer recent vast dat Nederland 939.000 mensen telt die
voldoen aan het ‘niet-veel-maar-toereikend-criterium’ (Bron: SCP 2019).
Dat het Sociaal Cultureel Planbureau vaststelt dat Nederland geen echte armoede kent vind ik
overigens betrekkelijk. In vergelijking met veel andere landen is die stelling weliswaar verdedigbaar,
maar de combinatie van het grote aantal flexwerkers en ZZP’ers van in totaal 3,1 miljoen mensen en
2,2 miljoen huishoudens, die het met een inkomen van rond 20.000 Euro bruto moeten rondkomen,
geeft ook een bedenkelijk beeld.
En die relatieve armoede is ook des te meer opmerkelijk aangezien wij in Nederland een zeer uitgebreid
systeem van fiscale en sociale voorzieningen kennen, dat die armoede beoogt te voorkomen.
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Paragraaf 2. Het woud van belastingkortingen, uitkeringen en toeslagen.
Nederland kent, in vergelijking met omringende landen, inderdaad een uitgebreid sociaal vangnet, dat
met de Armenwet in 1854 een aanvang maakte.
In de afgelopen 80 jaar zijn daar geleidelijk heel wat regelingen en voorzieningen aan toegevoegd. Van
kinderbijslag, kindgebonden budget, zorg- en huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, diverse uitkeringen
voor jonggehandicapten, uitkeringen krachtens de Participatiewet uit 2015, tot kortingen op de
inkomstenbelasting, zoals de algemene heffingskorting, ouderenkorting, heffingskorting
jonggehandicapten,
inkomensafhankelijke
combinatiekorting,
alleenstaande
ouderkorting,
levensloopverlofkorting, e.v.a.
Hoe kan het dan toch bestaan dat het Sociaal Cultureel Planbureau nog in 2019 vaststelt dat Nederland
939.000 mensen telt die voldoen aan het criterium ’niet- veel-maar toereikend’?
Dat is op z’n zachts gezegd toch vreemd!
Maar wie zich verdiept in de vraag hoe die tegenstrijdigheid toch kan bestaan, ontdekt dat die
veroorzaakt wordt door de inkomensafhankelijkheid van ons stelsel van uitkeringen, toeslagen en
belastingkortingen.
Naarmate het inkomen stijgt, verdampen de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget,
waardoor het systeem automatisch nivelleert.
Dat geldt volgens onderzoeker Prof. Dr. Wouter Keller, oud- bestuurder van het CBS, voor
alleenstaanden en paren met en zonder kinderen, vooral in de inkomenscategorie tussen minimumloon
en modaal. In de onderstaande grafiek blijkt dat beeld heel duidelijk.

Bron: Elseviers Weekblad 11 sept. 2019

In zijn publicatie geeft hij een voorbeeld van een stel met kinderen waarvan de vader alleen werkt en
een brutosalaris verdient van 2.260 Euro bruto per maand. Stel dat deze kostwinner 3%
salarisverhoging krijgt (68 Euro) dan houdt hij daar maar een paar luttele Euro’s van over. Dat komt
doordat zijn toeslagen en kortingen bij een stijgend inkomen verminderen.
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Alexander de Roo, oud lid van het Europese Parlement en thans voorzitter van de Vereniging
Basisinkomen, noemt in een opiniestuk in Trouw (10 nov. 2017) een nog duidelijker voorbeeld van een
gezin met een eenverdiener in een huurhuis met 2 kinderen. Hij of zij verdient nu met 20.000 Euro bruto
per jaar iets meer dan het minimumloon. Stel dat deze persoon een betere baan vindt voor 31.000 Euro
bruto. Van die 11.000 Euro houdt dit gezin slechts netto 500 Euro over.
De grote boosdoener achter deze werkelijkheid is volgens de hiervoor genoemde publicatie van Wouter
Keller “het volledig doorgedraaide belastingstelsel vol inkomensafhankelijke regelingen- van
aftrekposten en sociale premies tot toeslagen en heffingskortingen”.
Ons inkomensafhankelijke stelsel is volgens Keller een klassiek voorbeeld van wat economen de
armoedeval noemen. Immers voor de allerarmsten in onze samenleving tot aan de werknemers die tot
modaal verdienen, loont het amper harder te werken of carrière te maken. Zij zitten als het ware in de
val. Het belastingstelsel is dus niet alleen onnodig complex, maar ook ontmoedigend voor wie tot aan
modaal verdient. Dat geldt nog meer voor de bijstandsontvanger, die onmogelijk kan bijverdienen
zonder te worden gekort.
Het kan niet anders dan dat ons volledig doorgedraaide belastingstelsel vol inkomensafhankelijke
regelingen effecten heeft op de arbeidsmarkt. Nederland is koploper als het gaat om parttime werken.
En waarom zou iemand die bijstand krijgt, afgezien van het maatschappelijke
verantwoordelijkheidsgevoel, opstaan om te gaan werken, terwijl hij of zij daarvan nagenoeg niets
terugziet in zijn of haar besteedbaar inkomen? Dan moet die baan de werknemer wel erg uitdagen en
hem of haar intrinsiek motiveren. En die intrinsieke motivatie geldt blijkens onderzoek zeker niet voor
elke baan. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leiden en Rotterdam onder 100.000
werknemers dat 25% van de respondenten twijfelt aan het nut van zijn of haar baan, variërend van
nutteloos tot schadelijk voor de samenleving. (Bron: Universiteit Leiden 18 april 2018)
Maar dit terzijde, immers het is mijn vaste overtuiging dat ledigheid des duivels oorkussen is en dat
werken omwille van behoud van zelfrespect en het onderhouden van sociale verbanden en collegiale
contacten in alle gevallen beter is.
Het lijkt me logisch dat in een systeem, waarbij het extra uur dat een werknemer werkt al direct in zijn
portemonnee gevoeld wordt, een aanzuigende werking op de arbeidsmarkt heeft.
Het wordt hoog tijd dat aan de absurde realiteit van de armoedeval, zoals Keller c.s. het noemen, zo
spoedig mogelijk een einde wordt gemaakt.
Natuurlijk zijn al die regelingen en voorzieningen met de beste bedoelingen in de voorbije decennia tot
stand gekomen. Maar als je achteraf het woud aan regelingen overziet, ziet zelfs de grootste verdediger
van dit systeem dat het zo niet langer meer kan.
Vooral de huur- zorg en kinderopvangtoeslag leidt in de praktijk vaak tot mensonterende taferelen. Het
kenmerk van dit soort regelingen is dat je vrij eenvoudig zo’n toeslag aanvraagt en vrijwel automatisch
daarna verleend wordt. De controle door de Belastingdienst vindt achteraf plaats. Als dan blijkt dat je
er geen recht op had, of er nu geen recht meer op hebt, vanwege gewijzigde persoonlijke
omstandigheden, wordt het te veel ontvangen bedrag onmiddellijk teruggevorderd.
Dat dit tot vreselijke taferelen kan leiden bleek in het najaar van 2019 toen de Belastingdienst rigoureus
en vaak ook ten onrechte zgn. te veel ontvangen kinderopvangtoeslagen terugvorderde. Veel mensen
kwamen daarmee financieel ernstig in de problemen.
In de reacties na het bekend worden van de problemen werd alom gepleit voor een grondige herziening
van ons systeem.
Overigens had de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar Rapport ‘Eenvoud
Loont’ al in 2017 een lans gebroken voor vereenvoudiging van het systeem.
De huidige regelingen leiden aldus de Raad ertoe dat steeds meer ‘kwetsbare’ Nederlanders diep in
de schulden raken. De RVS spreekt in haar rapport van 1,3 miljoen Nederlanders die kampen met
schulden of daar spoedig mee te maken zullen krijgen. Dat is met de recente problematiek nu dus een
feit. Maar een voorstel voor een alternatief systeem, waarin een herhaling van deze ernstige
problematiek voorkomen wordt, heb ik thans nog niet waargenomen.
Met het ontslag van de verantwoordelijke staatssecretaris en de benoeming van 2 nieuwe
bewindslieden is het probleem weer, uiteraard tijdelijk, van de politieke agenda. En wie de moeite
neemt de volgende hoofdstukken te lezen zal beseffen dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.
Het enige dat nodig is, is de politieke wil, daadkracht en de moed om radicale maatregelen te nemen.
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Paragraaf 3. Wat kunnen de effecten zijn van leven op de armoedegrens?
Als bijna 1 miljoen mensen in Nederland op het randje van de armoedegrens leven en 3,1 miljoen
mensen als ZZP’er of flexwerker in veel gevallen een onzeker financieel bestaan leiden, kunnen we op
macroniveau nog wel vaststellen dat we een welvarend land zijn, maar het gaat niet aan om tevreden
achterover te leunen.
Een land, dat inclusief welvarend wil zijn, impliceert een land waarin niemand zich zorgen hoeft te
maken over z’n bestaan en alle basisvoorzieningen voor iedereen en altijd toegankelijk zijn. Zo’n land
zijn we zeker nog niet.
In zo’n land zou immers geen bestaansrecht zijn voor particuliere armenzorg, voedselbanken en vele
andere lokale en gemeentelijke initiatieven.
Rutger Bregman deed voor zijn bestseller ‘Gratis Geld voor Iedereen’ veel wetenschappelijk onderzoek
naar de relatie tussen armoede en factoren als criminaliteit, slechte schoolprestaties, slechte
leefgewoonten, depressies, chronische gezondheidsproblemen, drugs- en alcoholmisbruik, sociaal en
politiek wantrouwen, etc.
Hij toont daarin duidelijk de correlatie tussen armoede en de hiervoor genoemde sociaalpsychologische factoren aan.
Maar nog belangrijker is zijn stelling dat het daarbij veel minder gaat over absolute armoede
Maar meer nog om relatieve armoede.
Hij onderbouwt zijn stelling met verwijzing naar de koningen in de 17e eeuw die minder te besteden
hadden dan de armen van nu. “Het gaat hier om relatieve armoede. Hoe rijk een land ook wordt,
ongelijkheid blijft roet in het eten gooien. Arm zijn in een rijk land is heel iets anders dan arm zijn in de
17e eeuw, toen bijna iedereen een pauper was”. (Bron: Bregman, pag. 60).
Ook zonder wetenschappelijk bewijs zien we voldoende aanwijzingen om ons heen om Bregman te
begrijpen. Alle reclames op radio, TV en internet zien de consument nu eenmaal als een massa waarop
‘met hagel kan worden geschoten’. De hagelsplintertjes bereiken in overdrachtelijke zin ook de
zintuigen van diegenen die overal ‘neen’ op moeten zeggen.
Ook als je denkt sterk in je schoen te staan en bestand lijkt tegen de verleidingen, gaat het op den duur
toch wringen. Zeker voor bijstandsgerechtigden en diegenen die als kostwinner met een minimumloon
zich uit de naad moeten werken en dan nog slechts rond kunnen komen als zij zich tot de
basisbehoeften beperken.
Er zijn de laatste jaren veel TV- programma’s en documentaires aan die relatieve armoede gewijd, maar
meer dan kortstondig medelijden bij de kijker levert het meestal niet op.
Gemeenten ervaren de gevolgen van die relatieve armoede ook steeds meer en stellen dikwijls
programma’s op om de gevolgen van die armoede te bestrijden. Op zich zijn dit lovenswaardige
initiatieven, maar ik zie het toch vooral als symptoombestrijding.
Een van de beste voorbeelden van steden die gericht beleid voeren op armoedebestrijding zien we nu,
begin 2020, in Rotterdam Zuid- Oost. Door middel van een projectmatige en integrale aanpak van
school, werk en wonen probeert de stad de neergaande spiraal van verloedering, criminaliteit en
armoede te doorbreken.
Dat is hoognodig, gelet op de (jeugd)criminaliteit, de relatief slechte schoolprestaties, de
gezondheidsproblematiek en de vaak belabberde woonomstandigheden.
Maar ondanks de goede bedoelingen en een terechte constatering dat het Rotterdamse stadsdeel
Zuid- oost al enige verbetering te zien geeft, blijft het met deze projecten mijns inziens rommelen in de
marge. De hulp en steun die mensen krijgen geeft hen ook vaak een afhankelijkheidsgevoel, waardoor
zij zich gemakkelijk 2e rangs burgers gaan voelen.
In Bregman’s boek ‘Gratis Geld voor Iedereen’ beschrijft hij een aantal voorbeelden uit het buitenland
waar op een heel andere manier met dergelijke probleembuurten is omgegaan. De neerwaartse spiraal
van criminaliteit, verloedering, toenemende zorgkosten e.d. is eveneens gekeerd, maar op een heel
andere manier. Per saldo heeft het minder gekost en op termijn zelfs geld opgeleverd, terwijl de mensen
hun zelfrespect behielden. In het 2e hoofdstuk, paragraaf 3, bespreek ik een aantal voorbeelden.
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HOOFDSTUK II - HOE ZAL DE ARBEIDSMARKT ZICH IN DE TOEKOMST
ONTWIKKELEN?
Paragraaf 1. Schommelingen in de werkgelegenheid zijn van alle tijden.
Vanaf het begin dit jaar (2020) staat de wereld, vanwege de uitbraak van de wereldwijde Coronacrisis,
op zijn kop.
De berichten over dreigende ontslagen volgen elkaar in sneltreinvaart op. De voorspellingen over de
mate waarin de economie zal stagneren verschillen, maar de somberste scenario’s voorspellen een
extreme verhoging van de werkeloosheid die kan oplopen tot meer dan 10 percent.
Alhoewel op het moment dat ik dit schrijf nog niets met zekerheid kan worden gezegd, laat het wel
voor de zoveelste keer in de geschiedenis zien dat werknemers in hoge mate afhankelijk zijn van de
ups en downs in de economie.
Nog maar heel kortgeleden (februari 2020) meldde het CBS een historisch laag
werkeloosheidspercentage van 2,9%. In vrijwel alle sectoren bestond er een nijpend tekort aan
arbeidskrachten.
Vooral in de Zorg en het Onderwijs, maar ook bij Politie en Defensie leidt het tekort tot ontwrichtende
en buitengewoon zorgelijke omstandigheden. Werkgevers haalden alles uit de kast om aan voldoende
personeel te komen en realiseerden zich dat zij, vanwege de gigantische krapte op de arbeidsmarkt,
fel moesten concurreren met andere werkgevers om in het gevlei van de potentiële kandidaat te komen.
Die afwisseling van grote werkeloosheid en arbeidskrapte is van alle tijden en is rechtstreeks
gerelateerd aan de schommelingen in de conjunctuur. Dat is tot op heden een eenvoudig gegeven in
de westerse economieën.
Met de gigantische financiële impulsen door centrale banken over de hele wereld wordt nu met man
en macht gewerkt om een diepe recessie te voorkomen. Als die inspanningen effect sorteren zou het
werkeloosheidspercentage, na waarschijnlijk door een diep dal te zijn gegaan, weer snel kunnen
afnemen en kunnen werknemers weer aan de slag.
Het zou daarom geen verbazing wekken als in 2021 of kort daarna het leed weer geleden is en we in
rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Zo vergaat het de economie al door de eeuwen heen.
Maar de vraag die in het kader van het onderwerp ‘basisinkomen’ aan de orde is of die conjuncturele
schommelingen op de arbeidsmarkt zich bij voortduring in de toekomst zullen blijven voortdoen, of dat
er zich ook structurele veranderingen kunnen aandienen die de bekende patronen van ups en downs
op de arbeidsmarkt structureel van karakter veranderen? Er daar zijn voldoende aanwijzingen voor.
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Paragraaf 2. De structurele component maakt de arbeidsmarkt nog minder
voorspelbaar.
De conjuncturele schommelingen op de arbeidsmarkt hebben altijd een grote impact op mensen gehad.
Dat is ook logisch, immers onze bestaanszekerheid is en was er direct mee verbonden.
Maar de economische wetenschap heeft tot op heden voldoende gereedschappen ontwikkeld en ook
ingezet om de toppen en dalen in de werkgelegenheid af te vlakken.
Maar de grote vraag is of deze instrumenten ons ook in de toekomst kunnen vrijwaren van al te grote
schommelingen op de arbeidsmarkt?
In dat kader lijkt het mij verstandig om ons oor te luister te leggen bij hetgeen vooraanstaande filosofen
daarover te zeggen hebben.
In zijn boek ‘21 Lessen voor de 21ste Eeuw’ schetst de Israëlische historicus en filosoof Yval Noah
Harari een doemscenario voor de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw dat al over 20 of 30 jaar werkelijkheid
kan worden.
Juist vanwege zijn grondige onderbouwing op basis van veel literatuuronderzoek zou het erg
onverstandig zijn om zijn inzichten en gedachten te bagatelliseren en ons te blijven koesteren in de
luxe van de arbeidsmarkt van kortgeleden.
Harari geeft toe dat de toekomstige arbeidsmarkt met veel onzekerheden is omgeven, maar hij
veronderstelt consensus bij ons allen dat machine learning en robotica bijna alle beroepen zullen
veranderen. Het kan zo maar zijn dat miljarden mensen over een luttele 10 of 20 jaar in economisch
opzicht overbodig zullen zijn. Machine learning en artificial intelligence (A.I.) zullen, zo voorspelt hij,
echte game-changers zijn.
Mensen hebben twee soorten vaardigheden: Fysieke en cognitieve. In het verleden concurreerden
machines vooral met mensen op het terrein van bruut fysiek vermogen en bleven mensen een immense
cognitieve voorsprong op machines houden. Fysieke arbeid in de agrarische en industriële sector werd
geautomatiseerd, maar tegelijk verschenen er nieuwe banen in de dienstensector, die cognitieve
vaardigheden vergden die alle mensen hadden: leren, analyseren, communiceren en vooral het
begrijpen van menselijke emoties. Artificial intelligence begint mensen echter in steeds meer van die
vaardigheden voorbij te streven, zelfs in het begrijpen van menselijke emoties. (bron: Daniel Kahneman
in Ons Feilbare denken (Amsterdam: Business Contact,2011).
Het meest fnuikende is dat er geen derde werkterrein bestaat - naast het fysieke en het cognitievewaarin mensen de machines altijd voor zullen blijven.
Harari waarschuwt te beseffen dat de A.I. - revolutie niet alleen draait om computers die steeds sneller
en slimmer worden, maar nog worden versterkt door doorbraken in de biowetenschappen en sociale
wetenschappen. Hoe meer we begrijpen van de biochemische mechanismen die achter menselijke
emoties, verlangens en keuzes zitten, des te beter computers kunnen worden in het analyseren van
menselijk gedrag en het voorspellen van menselijke beslissingen.
De dreigende teloorgang van banen vloeit volgens Harari dus niet alleen voort uit de opkomst van de
infotech, maar uit de samenloop van infotech en biotech.
Harari voegt nog een derde dimensie aan zijn redenering toe. Anders dan de mens, zijn computers
geen individuen en zijn ze veel gemakkelijker te integreren in een flexibel netwerk. Hij geeft het
voorbeeld van het beroep van huisarts, die vervangen zou kunnen worden door een A.I.-arts. Als je
naast iedere wereldburger een A.I.-arts zou zetten zou je, aldus Harari, al die artsen in een fractie van
een seconde kunnen updaten en kunnen ze hun eigen feedback over nieuwe ziekten of medicijnen in
een mum van tijd aan elkaar doorgeven. Die potentiële voordelen van connectiviteit en updatebaarheid
zijn zo enorm dat het, in elk geval op sommige werkterreinen, logisch kan worden om alle mensen te
vervangen door computers, zelfs als sommige individuele mensen het altijd nog beter doen dan de
machines.
Harari concludeert dat op termijn geen enkele baan honderd procent gevrijwaard zal blijven van
automatisering. Niemand zal de dans ontspringen, van arts tot stratenmaker en van leraar tot
bankdirecteur.
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Harari ziet echter ook veel nieuwe banen ontstaan die teloorgang van veel traditionele banen deels
compenseert. Immers A.I. vergt ook veel werknemers die zich richten op het ontwikkelen, inzetten en
onderhouden van A.I., maar het probleem met dit soort nieuwe banen is, dat zij waarschijnlijk een hoge
mate van expertise zullen vergen en dus geen oplossing bieden voor de problemen van de werkloze
ongeschoolde arbeiders.
Als de ontwikkeling binnen infotech en biotech voortschrijdt verliest bijvoorbeeld de cassière of
textielarbeider beslist zijn baan aan de robot, maar kan echter niet direct aan de slag als
kankeronderzoeker, drone-operator of robotontwikkelaar.
Volgens Harari zou het goed kunnen dat, zelfs als er veel nieuwe banen beschikbaar komen, toch een
nieuwe klasse van ‘overbodigen’ zal ontstaan. In zijn visie zou het zo maar kunnen dat we straks aan
de ene kant een enorme werkeloosheid zien en aan de andere kant een groot tekort aan hoogopgeleid
personeel. Hij suggereert dat de ontwikkeling, die hij op de arbeidsmarkt ziet, wel eens een verklaring
kan zijn voor de grote opkomst van flexwerkers, freelancers en ZZP’ers in de moderne economieën.
Natuurlijk heeft de politiek de macht om het automatiseringsproces opzettelijk te vertragen, maar het
huidige potentieel aan A.I. is al zo immens, dat het volledig tegenhouden van deze ontwikkeling een
illusie zal blijken te zijn. Beter is dat de politiek anticipeert op de toekomst door nieuwe sociale en
economische modellen te ontwikkelen die niet meer op arbeid gebaseerd zijn.
Dit appèl klemt te meer als we ons realiseren dat de massa straks in beweging zou kunnen komen om
te vechten tegen overbodigheid.
Die nieuwe modellen zouden volgens Harari uit moeten gaan van de noodzaak om mensen te
beschermen in plaats van banen. We zullen ons moeten gaan richten op het garanderen van de
basisbehoeften van mensen en het beschermen van hun sociale status en hun eigenwaarde.
In zijn visie zou dat goed kunnen door het ontwikkelen van een model waarin overheden belastingen
innen bij de miljardairs en de grote concerns die de algoritmen en robots in handen hebben en met dat
geld alle burgers een inkomen verschaffen dat ruimschoots de basisbehoeften dekt. Dat zal volgens
Harari “de armen beschermen tegen baanverlies en economische aardverschuivingen en het
beschermt de rijken tegen populistische agressie” (Bron: Harari pag. 60)
Een heel nieuwe visie lanceert Harari om het scala aan menselijke activiteiten, dat als ‘baan’
beschouwd wordt, uit te breiden. Momenteel zorgen miljarden ouders voor hun kinderen, buren helpen
elkaar en buren vormen buurtgemeenschappen – allemaal waardevolle activiteiten die niet als arbeid
worden erkend. “Misschien moeten we de knop in ons hoofd omzetten en beseffen dat het
grootbrengen van een kind in wezen de belangrijkste en zwaarste baan ter wereld is”, aldus Harari.
Voor mijn generatie is dit ook een confronterende les. Ook ik kom uit de traditie die vindt dat arbeid
adelt en je hard voor je geld moet werken. Maar na ampele overweging ga ik met Harari mee in zijn
gedachten dat werken voor een baas slechts één van de manieren is om voldoening uit je leven te
halen.
De les die ik uit het betoog van Harari getrokken heb is dat we op alle niveaus, zowel individueel,
maatschappelijk als politiek over de arbeidsmarkt van de nabije toekomst moeten nadenken en
plannen moeten smeden voordat het te laat is. Het doet mij ook denken aan de quote van Rutger
Bregman (Bron: Gratis Geld voor Iedereen, pag. 69) die zegt: “De manier waarop we onze samenleving
hebben ingericht is niet vanzelfsprekend. Onze status quo kan zomaar het gevolg zijn van triviale, maar
toch cruciale details in de kronkels van het verleden”.
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HOOFDSTUK III - WELKE LESSEN KUNNEN WE UIT HET VERLEDEN TREKKEN?
Paragraaf 1. Het gevaar van vooroordelen
Wij zullen vanwege de voorspelde toekomstige arbeidsmarkt ontwikkelingen, waarin de massa van
werknemers overbodig zal worden, op zoek moeten naar nieuwe sociale en economische modellen die
niet meer, zoals tot op heden, op arbeid gebaseerd zijn. Immers daarmee garanderen we de
basisbehoeften van mensen en beschermen we zodoende hun sociale status en eigen waarde, twee
belangrijke basisvoorwaarden voor de mens om gelukkig te zijn en te blijven.
Zo’n economisch model zou er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan, dat degenen die het meest zullen
profiteren van de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen, zoals ontwikkelaars van algoritmen en
robots, een zodanige belastingheffing opgelegd krijgen, dat met dat geld alle burgers een inkomen
ontvangen, waarmee zij ruimschoots hun basisbehoeften kunnen bekostigen. Dus ‘Gratis Geld voor
Iedereen’, zoals Rutger Bregman dat in de titel van zijn boek noemt.
Arbeid zou in die visie dan geen verplichting of pure noodzaak meer zijn, maar iets waar je in vrijheid
voor kunt kiezen.
Ik besef heel goed dat dit vloeken in de kerk is voor iedereen die van mening is dat mensen zonder een
baan er lui van zullen worden. Dat is ook de gedachte achter ons hele sociale stelsel. Nog recent met
de invoering in 2015 van de Participatiewet was het leidende motief om ‘welfare om te bouwen tot
workfare’: verplicht solliciteren, verplicht meedoen aan re-integratietrajecten en zelfs verplicht
‘vrijwilligerswerk’.
Degenen die zo denken zouden onmiddellijk het briljante werk van Rutger Bregman moeten bestuderen.
Zijn conclusie is dat ‘gratis geld’ wel degelijk werkt en ontzenuwt alle vooroordelen, zeker ook de idee
dat mensen er lui van zouden worden.
In zijn boek spreekt Bregman van een revolutie. In de zuidelijke landen hebben gratis geldprogramma’s
een enorme opmars doorgemaakt sinds de millenniumwisseling. In 2010 bereikte het ‘gratis geld’ al
meer dan 110 miljoen families in 45 landen. In het boek ‘Just gave Money tot he Poor’ met als ondertitel
‘The development Revolution from the Global South’ geven wetenschappers van de universiteit van
Manchester talloze voorbeelden van succesvol strooien met geld. De onderzoekers constateren dat de
huishoudens goed gebruik maken van het geld. De cijfers voor ondervoeding, spijbelen en criminaliteit
gingen met 30 tot 40% omlaag. Er wordt beduidend minder honger geleden, de schoolprestaties
verbeterden en de gemiddelde gezondheid ging er fors op vooruit. Maar nog treffender is
de constatering van de onderzoekers dat de gratis-geld-programma’s goedkoper zijn dan de
alternatieven. En dan is er nog een constatering die opzien baart. De tabak- en alcoholconsumptie
daalde juist volgens een onderzoek van de Wereldbank. (Bron: Evans en Papova in ‘Cash Transfers
and Temptation Goods’ - publicatie van de Wereldbank 2014).
Toch zal vooral het ‘luie armen-argument’ steeds weer opduiken, aldus Bregman. Omdat het zo’n
hardnekkig argument is, hebben wetenschappers uitentreuren onderzocht of het klopt. Het
gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet’ vatte de conclusies van veel onderzoek in 2009 kort en bondig
samen: “Emerging data from cash transfers, conditional or unconditional, largely dispel the counter
arguments that these programs prevent adults from seeking work or create a dependency culture
which perpetuates intergenerational poverty” .
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Paragraaf 2. De idee van een universeel basisinkomen dateert al van heel lang.
Het was de grote denker, humanist, filosoof en staatsman Thomas More die de idee van een universeel
basisinkomen voor het eerst opperde in zijn boek ‘Utopia’, dat hij schreef in 1516. In ‘Utopia’ beschrijft
More het sociaal-politieke model van de ideale staat, waarvan hij dacht dat het slechts een utopie zou
blijven. Maar wie zich verdiept in de geschiedenis van het denken over een basisinkomen, wrijft zijn
ogen uit.
Het duurde wel bijna tot aan het einde van de eerste wereldoorlog, dat er in Engeland onder de namen
als ‘sociaal dividend’, ‘staatsbonus’ en ‘nationaal dividend’ concrete voorstellen voor een werkelijk
onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen ontwikkeld en uitgebreid besproken werden.
Voor het eerst gebeurde dat door de Britse Nobelprijswinnaar Bertrand Russell in ‘Roads to Freedom’
(1918), waarin hij pleitte voor een sociaal model dat de voordelen van het socialisme en anarchisme
zou combineren. Als voorwaarde voor dit model stelde hij een onvoorwaardelijk basisinkomen voor,
dat voldoende moest zijn voor de essentiële behoeften.
In datzelfde jaar publiceerde Dennis Millner een boek onder de titel’ Higher Production by a Bonus of
National Output’ waarin hij pleitte voor een onvoorwaardelijke staatsbonus ter grootte van 20% van
het Bruto Nationaal product (BNP) te verdelen over alle Britten, om daarmee de grote armoede, die zo
acuut was in de nasleep van de oorlog, op te lossen. Naar Millner’s idee is het productievermogen in
het heden in feite het gemeenschappelijke resultaat van lopende inspanningen en het sociale erfgoed
aan vindingrijkheid en vaardigheid in het verleden. Op basis van die conclusie rechtvaardigt het volgens
Millner om alle burgers te laten delen in de opbrengst van dit gemeenschappelijk erfgoed door een
staatsbonus ter grootte van 20% van het BNP te geven. En dat de overige 80% van het BNP toekomt
aan al diegenen, die met hun kapitaal, talent of verantwoordelijkheid en werk, daadwerkelijk bijdragen
aan de bestaande economie.
In de 30-er jaren van de vorige eeuw pleitte diverse prominente Oxford-economen als George Cole en
James Maede, maar ook de Nederlander en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, voor invoering van een
basisinkomen.
En wie zich verdiept in de geschiedenis van het denken over het basisinkomen constateert dat zelfs
de grondleggers van het neoliberalisme, Friedrich Hayek en Milton Friedman, voorstanders waren van
de invoering van een basisinkomen.
In zijn in 1962 gepubliceerde ‘Capitalism and Freedom’ bepleitte Friedman een radicale
vereenvoudiging van de Amerikaanse verzorgingsstaat, door invoering van wat hij daarin een
‘negatieve inkomstenbelasting’ noemde. Zijn voorstel voor een lineaire inkomstenbelasting zou de
inkomstenbelasting en overdrachtssystemen van toeslagen en uitkeringen volledig integreren. Hij
prees dit idee aan als een eenvoudig en radicaal alternatief voor de lappendeken van bestaande
regelingen voor sociale uitkeringen.
Kort daarna spraken beroemde economen als Kennett Galbraith en James Tobin zich ondubbelzinnig
uit voor een basisinkomen voor iedere burger. Volgens de idee van Tobin zou elk huishouden een
basisinkomen ontvangen, waarvan de hoogte afhankelijk zou zijn van de samenstelling van een gezin.
Iedere familie zou dat basisinkomen aan kunnen vullen met inkomsten uit arbeid en overige baten dat
tegen een uniform tarief belast zou worden.
Met zoveel adhesiebetuigingen uit onverdachte hoek, als die van de grondleggers van het
neoliberalisme, vóór invoering van het basisinkomen, werd in de V.S. 1968 een petitie aan het congres
aangeboden, die ondertekend werd door eerdergenoemde economen, maar ook door befaamde
wetenschappers als Paul Samuelson, Robert Lampmann, Harold Watts en nog meer dan 1.000
economen. Deze petitie droeg bij aan een klimaat waarin de regering Nixon begreep dat zij het
voortouw moest nemen.
Het voorstel van de regering Nixon werd met een grote meerderheid in het Huis van Afgevaardigden
aangenomen. Aangezien de Senaat veel progressiever was dan het Huis van Afgevaardigden
toentertijd zou een meerderheid in de Senaat naar verwachting zeker wel vóór het voorstel stemmen,
maar wat schetste de verbazing, vooral de senatoren van Democratische huize stemden tegen, omdat
het voorgestelde basisinkomen naar hun mening te laag zou zijn. Een betreurenswaardige afloop van
een heel bijzonder initiatief en dat ook nog uit onverdachte hoek.
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Door de politieke verwikkelingen die volgden, zoals het aftreden van Nixon vanwege de Watergateaffaire, leidde ertoe dat in de politiek het onderwerp ‘basisinkomen’ naar de achtergrond geraakte.
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Paragraaf 3. Internationale experimenten met vormen van basisinkomen.
In Canada startte onder de naam ‘Mincome’ in 1973 het grootste experiment met het basisinkomen ter
wereld. In het stadje Dauphin, gelegen ten noordwesten van Winnepeg, kregen 30% van de gezinnen
die allen onder de armoedegrens leefden een onvoorwaardelijk basisinkomen, voor een gezin met
vieren ongeveer 19.000 dollar (naar de waarde van 2014) per jaar. Kort na de start van het experiment
trok een grote groep onderzoekers naar het gebied om van dichtbij te zien of de inwoners die het
basisinkomen ontvingen minder gingen werken, wat de effecten op het gezinsleven waren en hoe de
inwoners van het stadje zouden reageren.
Bregman somt in zijn boek (pag.37) de uitkomsten van het experiment op. Terwijl politici vooraf
vreesden dat mensen zouden stoppen met werken en grote gezinnen zouden stichten om zodoende
meer basisinkomen te krijgen, gebeurde het tegenovergestelde.
Jongeren trouwden later en het geboortecijfer daalde. De schoolprestaties verbeterden aanzienlijk. En
ja, het aantal gewerkte uren van mannen was gedaald met 1%, van de gehuwde vrouwen met 3% en
van de ongehuwde vrouwen met 5%. Vrouwen gebruikten het basisinkomen voor enkele maanden
zwangerschapsverlof en jongeren voor een langere studietijd. Wat ook significant is dat het
ziekenhuisbezoek met 8,5% afnam. Ook nam het huiselijke geweld af en waren er veel minder
psychische problemen. Kortom: de hele stad ging er enorm op vooruit dankzij het basisinkomen.
Helaas is het project als gevolg van de komst van een nieuwe regering in Canada vroegtijdig beëindigd.
De conservatieve regeling wilde er geen geld meer insteken. De tegenstanders
wilden de evaluatie van het project niet afwachten en trokken de stekker eruit.
Enkele decennia later werd een vergelijkbaar experiment gestart in de V.S..
Na jarenlang protest en verzet werd er in 1997 in de staat North Carolina een extreem groot casino
gebouwd te midden van een regio waar grote armoede en ellende heerste. Velen, waaronder ook de
gouverneur van North Carolina, hadden zich fel verzet tegen de komst van het casino. De plaatselijke
indianenstam, genaamd Cherokee Indians verwachtten alleen maar hel en verdoemenis voor de arme
bevolking met de komst van zo’n gokpaleis. Het toeval wilde dat een bekende professor aan de Duke
University, Jane Costello, in dezelfde tijd als het casino ontwikkeld en gebouwd werd, onderzoek deed
naar de relatie tussen mentale problemen bij kinderen en armoede. Ongeveer de helft van de Cherokeejeugd leefde in die tijd in armoede.
Als part of the deal werd overeengekomen, dat een gedeelte van de winst die met het casino gemaakt
zou worden, terug zou vloeien naar de Cherokeestam. En die winst bedroeg in 2010 al bijna 400 miljoen
dollar. Een groot deel van dit bedrag vloeide rechtstreeks naar de 8.000 mannen, vrouwen en kinderen
van de Cherokeestam, die ieder gemiddeld 6.000 dollar ontvingen.
Costello ontdekte met haar onderzoek dat het casinogeld tot aanzienlijke verbeteringen leidde in het
gedrag van de kinderen. De gedragsproblemen, die tevoren vooral toegeschreven werden aan
genetische factoren, bleken in werkelijkheid vooral gerelateerd
aan armoede. Het ‘gratis geld’ had volgens Costello wonderen gedaan. De gedragsproblemen en
jeugdcriminaliteit waren met 40% afgenomen, het alcohol- en drugsgebruik ging omlaag en de
schoolprestaties verbeterden aanzienlijk (Bron: Bregman, Gratis Geld voor Iedereen, pag. 49 e.v.).
Ook constateerde Costello dat de ouders niet minder waren gaan werken vanwege het ‘gratis geld’ en
dat zij meer tijd en aandacht aan de opvoeding van hun kinderen besteedden. Zoals een van de
stamleden het uitdrukte, hielp het geld vooral om rust te brengen in de hoofden van de gezinsleden.
Energie die eerst verloren ging aan geldstress, kon nu aan de kinderen besteed worden.
In Finland staat de idee van een basisinkomen al sedert de zeventig jaren op de politieke agenda. Maar
veel politici waren vele jaren bijzonder sceptisch. Uiteindelijk resulteerde de discussies pas in 2016 in
een voorzichtig experiment met het basisinkomen.
Aanvankelijk wilden wetenschappers in Finland een veel bredere, meer universele vorm van het
basisinkomen testen, waarbij ook niet- werkelozen een basisuitkering zouden ontvangen, die daarmee
alle andere uitkeringen zouden vervangen. Maar bij de rechtse regering bestond daarvoor geen
meerderheid. Daarom werd uiteindelijk gekozen voor een experiment waarbij 2.000 willekeurige
werkeloze Finnen 2 jaar lang een basisinkomen van 560 Euro per maand van de staat ontvingen,
ongeacht of ze werk vonden of niet. Ook werden ze voor de duur van het experiment ontslagen van
alle bureaucratische verplichtingen. Hadden ze daarvoor een uitkering die hoger was, dan kregen ze
de rest aangevuld. Voor een goede vergelijking werd ook een controlegroep samengesteld. Uit een
eerste evaluatie na het eerste proefjaar bleek het effect op de werkgelegenheid niet groot. De
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ontvangers van het basisinkomen werkten slechts ca. 1% meer dan de controlegroep. En aangezien
het doel van het experiment vooral gericht was om de werkeloosheid te bestrijden deden criticasters,
inclusief de rechts liberale regering, laatdunkend over de resultaten. Echter wat minder aandacht kreeg
was het gegeven dat de ontvangers van het basisinkomen in Finland beduidend gezonder en
gelukkiger waren dan degenen uit de controlegroep, die nog in het oude bureaucratische
werkloosheidssysteem zaten.
Positivisten benadrukten dat het experiment, naast die positieve effecten op factoren als geluk en
gezondheid, had aangetoond, dat een onvoorwaardelijk basisinkomen mensen niet luier maakte en
met die conclusie de tegenstanders van invoering van een universeel basisinkomen de wind uit de
zeilen nam.
In Alaska bestaat een vorm van basisinkomen nog tot op de dag van vandaag. De ongeveer 700.000
inwoners van Alaska ontvangen, sinds de invoering in 1982, jaarlijks een onvoorwaardelijke uitkering
van gemiddeld 5.000 dollar per jaar, dat gefinancierd wordt uit de opbrengsten van de oliewinning.
In zijn boek ‘Gratis Geld voor Iedereen’ geeft Rutger Bregman ook voorbeelden van experimenten met
‘gratis geld’, waarmee hij aantoont dat het ook kostenefficiënt kan werken.
Een voorbeeld over de positieve effecten van ‘gratis geld’ betreft een experiment in Londen en startte
in 2009.
De proefpersonen waren 13 daklozen die al jaren voor veel onrust in de City zorgden. De kosten om
de onrust met inzet van politie, justitie en zorginstanties enigszins onder controle te houden vergden
jaarlijks zo’n slordige 400.000 pond. Totdat besloten werd om de 13 ‘topzwervers’ een exclusieve
behandeling te geven. In plaats van gratis voedselbonnen, gaarkeukens en opvang, ontvingen zij een
persoonlijk budget van 3.000 pond, dat zij in alle vrijheid en zonder enige verplichte contraprestatie
mochten besteden.
De resultaten, die met het experiment behaald werden, waren opzienbarend. Bregman beschrijft dat
anderhalf jaar na de start van het experiment al 9 van de 13 zwervers een dak boven hun hoofd hadden.
Alle 13 volgden cursussen, kickten af en maakten plannen voor de toekomst. Na tientallen jaren van
vruchteloos duwen en trekken, pamperen, bekeuren, vervolgen en verzorgen was het probleem
geklaard. En dat voor een kostenplaatje van 50.000 pond per jaar. Niet voor niets dat zelfs het
zakenblad The Economist concludeerde:
‘de efficiënste manier om geld te besteden aan daklozen is het ze gewoon te geven’ (Bron: Bregman,
pag. 30).
Maar ook dichter bij huis zijn vergelijkbare initiatieven en zelfs op veel grotere schaal genomen. Om het
daklozenprobleem in de grote steden structureel aan te pakken besloten de 4 grote steden van ons
land in 2006 tot een Plan van Aanpak met een budget van in totaal 175 miljoen Euro. Bregman beschrijft
in zijn boek (pag. 64) hoe de overlast door de zwervers in de grote steden na een paar jaar al met maar
liefst 65% was afgenomen.
In 2008 waren al 6.500 zwervers van de straat gehaald. En ook hier bleek volgens onderzoek van
Bregman dat het financiële rendement voor de samenleving twee keer zo hoog was als de
investeringen die waren gedaan.
Helaas is dit project, ondanks het geweldige succes, gestaakt vanwege de financiële crisis, waardoor
gemeenten zich genoodzaakt voelden forse bezuinigingen door te voeren. Een triest voorbeeld van
hoe het korte termijn denken en gebrek aan visie van de politiek, sociaal en financieel aantrekkelijke
initiatieven de das om kan draaien.
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Paragraaf 4. Hoe wordt er in Nederland gedacht over invoering van een
basisinkomen?
Behoudens het pleidooi, dat de Nederlandse Nobelprijswinnaar en toonaangevende econometrist Jan
Tinbergen in 1934 hield, kunnen we in de literatuur weinig tot niets vinden over het Nederlandse
aandeel in de discussie tot het jaar 1976.
In dat jaar publiceerde J.P. Kuiper, hoogleraar in de Sociale Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam een wetenschappelijk artikel waarin hij pleitte voor wat hij noemde een ‘fatsoenlijk
gewaarborgd inkomen voor iedereen’. Kuiper was getroffen door wat hij zag gebeuren: sommige
mensen werkten zich letterlijk ziek, terwijl anderen ziek werden omdat zij geen werk konden vinden.
Hij adviseerde daarom werk en inkomen te ontkoppelen, waardoor mensen in staat zouden zijn zich
onafhankelijk en autonoom te ontwikkelen.
In 1977 nam de PPR, een van de voorlopers van Groen Links, als eerste politieke partij de idee van een
universeel basisinkomen op in haar verkiezingsprogramma.
In 1985 bereikte het debat in Nederland een eerste belangrijke mijlpaal met een rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onder de titel ‘Waarborgen voor Zekerheid’.
In haar rapport sprak de Raad zich ondubbelzinnig uit voor de introductie van een zogenaamd
‘gedeeltelijk basisinkomen’. De term ‘gedeeltelijk’ verwees naar een zeer bescheiden basisinkomen,
dat weliswaar voldeed aan de kenmerken van ‘onvoorwaardelijk’ en ‘geldend voor iedereen’ maar dat
qua omvang onvoldoende zou zij om daarmee het hele sociale stelsel te vervangen. Helaas heeft het
toenmalige kabinet Lubbers dit voorstel van de WRR niet overgenomen.
In januari 1991 werd in Nederland het initiatief genomen tot oprichting van wat nu heet de Vereniging
Basisinkomen. In haar manifest zegt de Vereniging zich in te zetten voor een universeel basisinkomen,
waarmee armoede kan worden uitgebannen en kunnen de uit de hand gelopen welstandsverschillen
worden genivelleerd.
De Vereniging Basisinkomen is een onafhankelijke organisatie en de leden behoren tot diverse politieke
en levensbeschouwelijke gezindten, aldus de website van de Vereniging.
De Vereniging is geassocieerd met het Basic Income European Network (BIEN) dat zich op Europese
schaal inzet voor de idee van een basisinkomen voor iedere Europese burger.
De Vereniging Basisinkomen houdt zich o.a. bezig met lobbyen bij politieke Partijen, het geven van
lezingen en congressen en bevordert wetenschappelijk onderzoek binnen haar aandachtsgebied.
Tijdens een Teach-In in Amsterdam, die gehouden werd op 15 februari 2020, spraken
vertegenwoordigers van D’66, Groen Links, P.v.d.A en VVD over dit thema. Wat mij bijzonder opviel
was de grote motivatie bij D’66 en Groen Links. Iets meer reserves beluisterde ik bij de P.v.d.A terwijl
de VVD zeker geen pleidooi hield voor invoering van het basisinkomen in Nederland, maar ruiterlijk
toegaf dat, ondanks hun bezwaren, het er nu toch echt van zal komen, aangezien de voorstanders van
het basisinkomen ‘de wind’ nu in de zeilen hebben. Daarbij duidend op de ernstige taferelen in de
context van het toeslagenbeleid die eind 2019 aan het licht traden.
Tijdens de genoemde Teach-In hield Prof. Dr. Wouter Keller en econometrist een boeiend betoog.
Daarin presenteerde hij een concreet model hoe zo’n basisinkomen eruit zou kunnen zien. Zijn model
was kort daarvoor doorgerekend door Centraal Planbureau (CPB).
Ook de Verenging Basisinkomen verwees naar hun opdracht aan het NIBUD om de ideeën over een
basisinkomen cijfermatig door te rekenen. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de uitkomsten van
beide doorrekeningen.
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Paragraaf 5. Basisinkomen en politiek
Een van de belangrijkste lessen die we uit de vorige paragrafen kunnen trekken, is dat zodra het
onderwerp basisinkomen zijn intrede doet in de politieke arena, de discussie onzuiver wordt. Overal
ter wereld waar het basisinkomen aan de orde geweest is of nog steeds actueel is, wegen politici de
kwestie vanuit hun eigen politieke denkrichting.
En precies daarin schuilt het probleem.
Politici van welke signatuur dan ook gingen of gaan er nog steeds van uit dat de idee van een universeel
basisinkomen een politiek model veronderstelt.
In werkelijkheid wordt geen politiek model maar juist een sociaal- economisch model verondersteld.
Zodra we serieus overwegen om een of andere vorm van basisinkomen in Nederland in te voeren, dan
zou de politiek idealiter de voorstellen van een onafhankelijke taskforce van vooraanstaande
wetenschappers slechts marginaal moeten kunnen toetsen.
Zo’n taskforce zou dienen te bestaan uit wetenschappers uit de economische, sociologische, medischpsychologische en antropologische disciplines, en volstrekt onafhankelijk moeten zijn.
De politieke partijen zouden zich, anders gezegd, moeten beperken tot de vraag of zij vóór of tegen
zo’n nieuw sociaal- economisch model zijn. En zodra het antwoord bevestigend luidt, moeten zij zich
conformeren aan de concrete voorstellen van de hiervoor bedoelde breed opgezette studiegroep.
Natuurlijk moet de politiek een belangrijke stem hebben in de benoeming van de wetenschappers die
samen de taskforce gaan vormen. En natuurlijk zullen partijen daarbij mogen kijken naar de politieke
herkomst van de kandidaten van de taskforce. Maar daarmee zou de bemoeienis in eerste instantie
moeten ophouden.
Zodra de voorgestelde taskforce zijn werk voltooid heeft er hiervan een evenwichtig rapport het licht
ziet, zouden de politieke partijen zeer terughoudend dienen te zijn in het amenderen van de voorstellen
van de taskforce, zeker voor zo ver die de kern van het voorgestelde sociaal - economisch model raken.
In de vorige hoofdstukken hebben we de idee van het basisinkomen in hoofdzaak in abstracte zin
besproken. In abstracto zijn er, zoals gebleken is uit de voorgaande paragrafen, voldoende redenen
om in Nederland de idee van een universeel basisinkomen te overwegen.
Maar of het basisinkomen ook daadwerkelijk in Nederland een kans krijgt is afhankelijk van het
maatschappelijke draagvlak. Daarom is het belangrijk dat het onderwerp concreter gemaakt wordt.
In het volgende hoofdstuk zal ik daarom enkele concrete voorstellen, zoals die door het NIBUD en CPB
doorgerekend zijn, bespreken, de financiële haalbaarheid aantonen en laten zien wat de individuele
consequenties zouden zijn.
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HOOFDSTUK IV - DE FINANCIËLE HAARBAARHEID VAN EEN BASISINKOMEN
IN NEDERLAND
Paragraaf 1. Inleiding
Velen zullen erkennen dat een universeel basisinkomen op zich een sympathieke gedachte is. Maar
zoals wij mensen nu eenmaal zijn, zijn we snel geneigd allereerst te vragen naar de individuele
consequenties bij invoering van zo’n basisinkomen, dus: what’s in for me?
De Vereniging Basisinkomen heeft daartoe opdracht gegeven aan het NIBUD (Nederland Instituut voor
Budget Voorlichting) om de idee van het basisinkomen door te rekenen om de effecten op de
koopkracht van huishoudens inzichtelijk te maken.
Het NIBUD heeft de effecten berekend voor een aantal voorbeeldhuishoudens en een aantal
inkomensniveaus. Het NIBUD-rapport dateert van maart 2019 en verscheen onder de titel
‘Inkomenseffecten van het basisinkomen 2.0.’
Een 2e berekening is gemaakt door prof. Dr. Wouter Keller, econometrist en oud-bestuurder van het
CBS. Zijn berekening is in februari 2020 doorgerekend door het Centraal Planbureau.
In de volgende 2 paragrafen licht ik de berekeningen van het NIBUD en het CPB toe en voorzie ik deze
van enkele kritische noten.
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Paragraaf 2. Voorstel Vereniging Basisinkomen doorgerekend door het NIBUD
De Vereniging Basisinkomen beoogt met de invoering van het universeel basisinkomen het hele stelsel
van uitkeringen, toeslagen en aftrekposten te vervangen door een stelsel waarbij iedere burger vanaf
18 jaar een onbelast basisinkomen per maand ontvangt van 600 Euro, en 300 Euro per kind voor de
eerste 2 kinderen. Voor het 3e en volgende kind wordt 100 Euro maandelijks betaald.
Per huishouding worden deze bedragen aangevuld met 600 Euro.
Dus een gezin, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen, ontvangt in totaal 2.400 Euro.
Maar daarmee vervallen de hypotheekrenteaftrek, het eigen woningforfait, de kinderbijslag, de
algemene heffingskorting, de arbeids- en ouderenkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting
en de Jongegehandicaptenkorting. Zo ook verdwijnen in dit voorstel de zorgtoeslag, het kindgebonden
budget en de kinderopvangtoeslag. Alleen de huurtoeslag blijft gehandhaafd. Ook de studiefinanciering
en AOW en ANW komen te vervallen, terwijl de ZW, WW, WAO, WIA en Wajonguitkeringen gekort
worden met het bedrag van het basisinkomen.
Tevens wordt het bestaande belastingtarief voor de eerste 2 schijven (dus tot ca. 68.500 Euro exclusief
het belastingvrije basisinkomen) verhoogd naar 50%. Daarboven geldt een tarief van 72%.
In de NIBUD- berekening worden een viertal voorbeeldsituaties doorgerekend:
-

Een alleenstaanden onder de AOW-leeftijd
Een paar zonder kinderen, onder de AOW-leeftijd
Een eenoudergezin met 2 kinderen
Een paar met 2 kinderen

De volgende tabel toont voor een bijstandssituatie de verschillen in besteedbaar inkomen bij invoering
van het basisinkomen zoals de Vereniging Basisinkomen voorstelt.
Tabel 1. Inkomensverschillen voor een bijstandsgerechtigde
Paar zonder
Alleenstaande kinderen
huidig
Bijstand
Basisinkomen
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
(Huur)
Kinderbijslag
Kindgebonden budget
Netto besteedbaar inkomen
Verschil met huidig
Verschil met huidig (%)

variant
2

Huidig

variant
2

Eenoudergezin
huidig

variant
2

Paar met
kinderen
huidig

variant
2

1.025
-

1.200

1.465
-

1.800

1.025
-

1.200

1.465
-

1.800

99
229
(476)
-

229
(476)
-

192
277
(550)
-

277
(550)
-

99
290
(570)
193
461

290
(570)
600
-

192
290
(570)
193
199

290
(570)
600
-

1.353

1.429
76
5,6%

1.934

2.077
143
7,4%

2.068

2.090
22
1,1%

2.339

2.690
351
15,0%

Volgens tabel 1 gaan alle bijstandsgerechtigden er enigszins op vooruit, zij het dat de verschillen tussen
de diverse gezinssamenstellingen nogal groot zijn. Dat heeft te maken met het kindgebonden budget,
dat in de huidige situatie voor eenoudergezinnen relatief hoog is.
Hieronder in tabel 2 wordt voor werkenden zowel in absolute zin als percentueel aangegeven hoeveel
zij er in besteedbaar inkomen op vooruit gaan.
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Tabel 2. Bedragen toename besteedbaar inkomen voor werkenden per inkomenscategorie
Bedrag per maand
Alleenstaande
Paar zonder kinderen
Eenoudergezin
Paar met 2 kinderen

Minimumloon
€ 617
€ 1.069
€ 413
€ 1.277

Modaal
€ 635
€ 1.132
€ 416
€ 1.166

2 x modaal
€415
€ 1.013
€ 342
€ 1.386

Modaal+Modaal
-€ 525
-€ 662

NB: Modaal = € 35.000 p/j en 2x modaal € 70.000 p/j ; modaal + modaal duidt op 2 verdieners met beiden een modaal inkomen.

Percentueel zijn de verschillen als volgt:
Tabel 3.
Percentage
Alleenstaande
Paar zonder kinderen
Eenoudergezin
Paar met 2 kinderen

Minimumloon
34.4 %
50.7 %
15.0 %
50.5 %

Modaal
28.9 %
49.2 %
13.8 %
40.7 %

2 x modaal
11.0 %
26.7 %
7.7 %
34.5 %

Modaal+Modaal
-11.6 %
-13.2 %

Zowel in absolute als relatieve zin blijkt er volgens het NIBUD gemiddeld sprake van een aanzienlijke
inkomenstoename, waarbij wel bedacht moet worden dat de kinderopvang straks uit eigen middelen
betaald moet worden en er geen hypotheekrenteaftrek meer bestaat. Opvallend is wel dat het
eenoudergezin nogal in inkomenstoename achter blijft bij de andere categorieën. Dat heeft te maken
met het vervallen van het kindgebonden budget dat volgens de huidige regeling hoger is voor een
alleenstaande ouder.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de minimumloners tot aan modaal er het meest op
vooruitgaan. Het relatief grote verschil in uitkomst tussen de eenverdiener, die als eenverdiener een 2x
modaal salaris verdient en het paar waarvan beiden een modaal salaris verdienen, wordt veroorzaakt
door het vervallen van de heffingskortingen.
Als rekening gehouden zou worden met de hypotheeklasten in de verschillende categorieën, waarbij
we er gemakshalve van uitgaan dat de hypotheek gelijke tred houdt met de inkomenstoename, de
categorie rond een inkomen van 2 x modaal er het minst op vooruit zal gaan.
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Bruto- netto berekening
Om een idee te krijgen van de verschillen in besteedbaar inkomen tussen de huidige situatie en de
situatie ná invoering van een basisinkomen verwijs ik naar de onderstaande berekeningen van het
NIBUD voor een paar met 2 kinderen. Het gezin met het minimumloon uit arbeid (21.073 Euro) woont
gehuurd en het gezin met 2x modaal uit arbeid (70.000 Euro) heeft een eigen woning, die met hypotheek
belast is. (fiscale aftrek 4.935 Euro)
Tabel 4.

Bruto inkomen
Pensioenpremie
Belastbaar inkomen
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Te betalen belasting
Netto inkomen
Netto per maand
Basisinkomen huishouding
Basisinkomen volwassene 1
Basisinkomen volwassene 2
Netto inkomen per maand
Zorgtoeslag
Huurtoeslag (huur=616)
Kinderbijslag / uitkering k.k.
Kindgebonden budget
Besteedbaar inkomen p/m
Verschil met huidig
Percentage verschil

Variant
huidig
21.073
444
20.629
3.125
3.310
1.130
19.499
1.625
0
0
0
1.625
192
320
194
199
2.529

minimumloon
met B.I.
21.073
444
20.629
0
0
7.593
13.036
1.086
600
600
600
2.886
0
320
600
0
3.806
1.276
50,5%

Variant
huidig
70.000
3.262
61.803
1.006
1.438
20.807
45.931
3.828
0
0
0
3.828
0
0
194
0
4.022

2 x modaal
met B.I.
70.000
3.262
66.738
0
0
30.648
36.090
3.008
600
600
600
4.808
0
0
600
0
5.408
1.386
34,5%

§

Wat uit de vergelijking van de getoonde tabellen blijkt is, dat de percentuele verschillen tussen
de huidige situatie en het besteedbaar inkomen na invoering voor alle werkenden veel groter
zijn dan voor bijstandsgerechtigden. (zie tabel 1.) Daaruit kunnen we gevoeglijk opmaken dat
de bestaande bijstandsnormen voor de Vereniging Basisinkomen maatgevend zijn geweest
voor de voorgestelde hoogte van het voorgestelde basisinkomen.

§

Zeker voor werkenden geldt dat het besteedbaar inkomen, bij invoering van het voorgestelde
basisinkomen, beduidend om hoog gaat. Maar aan de kostenkant nemen de lasten ook in veel
gevallen aanzienlijk toe. Zo wordt de kinderopvangtoeslag en de hypotheekrenteaftrek volledig
afgeschaft.

§

Waarom de huurtoeslag in de voorstellen van het NIBUD gehandhaafd wordt is voor mij
onduidelijk. Voor mensen zonder werk (nu: de Bijstand) is dat nog te begrijpen, immers bij
afschaffing komen zij onder het huidige besteedbaar inkomensniveau, maar voor werkenden
kan ik geen reden zien om de huurtoeslag te handhaven. Wellicht zou een eenvoudiger en
eenduidiger oplossing zijn om de huurtoeslag bij niet-werkenden te verdisconteren in de huur,
waarna de verhuurder voor die groep een claim kan indienen bij het Ministerie van
Volkshuisvesting.

§

In het voorstel van het NIBUD worden de AOW en de Studiefinanciering afgeschaft. De
uitkeringen uit ZW, WW, WAO, WIA en Wajong worden met het bedrag van het basisinkomen
verlaagd.

§

Het NIBUD spreekt niet over de zelfstandigenaftrek voor ondernemers. We gaan er hier van uit
dat deze aftrek ook komt te vervallen.
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Een kritische kanttekening bij het NIBUD-rapport
De idee achter de voorstellen van de Vereniging Basisinkomen is dat mensen niet meer hoeven te
werken om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Maar het blijft een basisvoorziening.
De bijstandsgerechtigden gaan er in vergelijking met werkenden er relatief weinig op vooruit. Maar het
grote voordeel voor hen zit in het feit, dat zij na invoering van het basisinkomen kunnen bijverdienen,
zonder dat ze op hun uitkering, zoals thans, gekort worden. En zodra ze een baan vinden gaan ze er
aanzienlijk op vooruit. Voor hen geldt in alle gevallen dat werken (zeer) loont. Dat is een aanzienlijke
verbetering in vergelijking met het huidige systeem, waar werken voor deze groep in het geheel niet
loont.
Maar zorgen maak ik mij over de groep AOW’ers zonder voldoende pensioen, die niet meer in staat is
om door middel van werk het basisinkomen aan te vullen. Diegenen zouden hun verdere leven lang
moeten rondkomen van het basisinkomen. Dat lijkt me onwenselijk.
Daarom wil ik voor de groep AOW’ers, die geen of onvoldoende aanvullend pensioen hebben, pleiten
om voor deze groep het basisinkomen eventueel aangevuld met een klein pensioenbedrag te verhogen
tot maximaal 150% van het individueel basisinkomen. Dus in plaats van 600 Euro per individu per
maand te verhogen naar maximaal 900 Euro per individu. Eenzelfde verhoging van 50% bepleit ik in
principe ook voor de partner van de gehandicapte, voor zover die als mantelverzorger niet buitenshuis
kan werken.

Hoe betaalbaar is het voorstel volgens het NIBUD?
Het NIBUD heeft gedetailleerd een kosten-batenanalyse gemaakt. Zie tabel 5 hieronder.
Tabel 5.
Kosten (in miljarden Euro”)
Basisinkomen per persoon onder de AOW-leeftijd
Basisinkomen per persoon boven de AOW-leeftijd
Basisinkomen per huishouding
Basisinkomen (€300 / €100) voor kinderen

77,0
29,7
56,2
8,1

Totale kosten

171

A

Baten (in miljarden Euro’s)
AOW / ANW uitkeringen
WAO / WIA / Wajong uitkeringen
WW uitkeringen
ZW uitkeringen
Participatiewet (Bijstand)
Studiefinanciering
Participatiefabriek
Totale besparing op de sociale zekerheid

(39,0)
(11,5)
(3,4)
(1,0)
(8,0)
(5,1)
(3,0)
(71)

B

Afschaffing heffingskortingen
Afschaffing hypotheekrenteaftrek
Afschaffing eigenwoningforfait *
Afschaffing Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
Afschaffing zorgtoeslag

(51,5)
(14,0)
(3,0)
(9,0)
(4,0)

Totaal

(81,5)

C

Besparing uitvoeringskosten
Opbrengsten vanwege verhoging Inkomstenbelasting

(3,0)
(16,3)

D
E

Kosten minus baten:

-(0,8)

A-B-C-D-E
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*Hier maakt het NIBUD

mijns inziens een vergissing. Het eigen woningforfait is voor woningbezitters een fiscale bijtelpost en
afschaffing hiervan betekent voor de overheid derving van inkomsten.

Afgezien van de door mij veronderstelde vergissing in de berekening, kunnen we concluderen dat de
balans van kosten en baten in evenwicht is.
Het is aan de politiek om te bepalen of vastgehouden wordt aan een vlaktaks voor alle inkomens van
50% of dat voor de hoogste inkomens een tarief van 72% moet gaan gelden, zoals in de NIBUDberekening wordt verondersteld.
In lijn met de idee dat arbeid altijd moet lonen, zou ik willen pleiten voor een consequent hanteren van
een vlaktaks van 50%, ongeacht de hoogte van het inkomen. Een I.B.-percentage dat hoger is dan 50%
werkt ontmoedigend voor het gros van de meest verdienenden die dikwijls met hun extra
verantwoordelijkheden en/of bekwaamheden een bovengemiddelde bijdrage aan onze economie
leveren. Het zou ook afschrikkend werken voor buitenlanders die hun talenten voor de Nederlandse
economie willen inzetten.
Volgens het NIBUD gaat de discussie over een bedrag van 2,4 miljard Euro. De dekking voor dit bedrag
zou gevonden moeten worden in een aanzienlijke verhoging van de vermogensbelasting voor de zeer
rijken. Een grotere progressie in de vermogensbelasting voor vermogens hoger dan 1,5 miljoen Euro
acht ik alleszins verdedigbaar.
Maar chapeau voor de Vereniging Basisinkomen. Voor het eerst hebben zij, met behulp van het NIBUD,
aangetoond dat de idee van een universeel basisinkomen in Nederland geen utopie is maar een groot
realiteitsgehalte heeft.
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Paragraaf 3. Voorstel van Wouter Keller doorgerekend door het CPB
In paragraaf 2 van het eerste hoofdstuk kwam de kritiek van prof. Dr. Wouter Keller al aan de orde,
waar hij een lans brak voor de idee om een einde te maken aan wat hij noemt “het doorgedraaide
belastingstelsel vol inkomensafhankelijke regelingen – van aftrekposten en sociale premies tot
toeslagen en heffingskortingen”.
Voor het eerst liet hij van zich horen in een belangwekkend artikel in Elseviers Weekblad
met als veelzeggende titel: ‘Makkelijker kunnen we het wél maken!’.
Keller beschrijft daarin een nieuw belastingstelsel waarin hij de term ‘negatieve inkomstenbelasting
(NIB)’ hanteert. Deze ‘negatieve inkomstenbelasting’ is te zien als een toelage, die varieert met het
aantal volwassenen en het aantal kinderen in een huishouding. De omvang van die toelage stelt hij
nagenoeg gelijk aan het netto bijstandsbedrag.
Bv. Een (echt)paar met 2 kinderen ontvangt een maandelijkse toelage van 2.328 Euro en een
alleenstaande zonder kinderen 1.434 Euro.
(NB: In de NIBUD- berekening zijn de bedragen 2.400 Euro rep. 1.200 Euro, exclusief de huurtoeslag
die in de NIBUD- voorstellen gehandhaafd wordt.)
De belangrijkste voorstellen op een rijtje:
•
•

•
•
•

Op het gebied van de sociale zekerheid worden de AOW, IOAOW, Bijstand, Kinderbijslag,
Kindgebonden budget, en huur- en zorgtoeslag afgeschaft.
In de I.B.- sfeer worden alle kortingen afgeschaft. Dat betekent afschaffing van de
hypotheekrenteaftrek, aftrekposten voor zelfstandigen, eigen woningforfait, algemene
heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting en
alleenstaande ouderkorting.
De inkomensverzekeringen als WW, WAO en ZW worden gehandhaafd met de argumentatie,
dat bij verdwijning daarvan er een groep mensen getroffen zou worden, die niet meer kunnen
werken.
De kinderopvangtoeslag wordt geïntegreerd in een vaste opslag in de gezinstoelage, waarmee
73,7% van de werkelijke kosten gedekt worden.
Het CPB introduceert een vlaktaks van 50% voor inkomens onder de AOW- leeftijd. Voor
personen boven de AOW- leeftijd hanteert het CPB een 2-schijventarief:
32% voor inkomens tot 38.000 Euro en 50% daarboven.

De voorstellen van Wouter Keller zijn doorgerekend door het CPB en in februari 2020 neergelegd in
een CPB -rapport.
In haar conclusies naar aanleiding van de berekende inkomenseffecten is het CPB een stuk
voorzichtiger dan het NIBUD in haar conclusies naar aanleiding van de voorstellen van de Vereniging
Basisinkomen.
Het CPB stelt “De voorgestelde herziening van het sociaal-zekerheids- en
belastingstelsel is, bezien over alle huishoudens, in doorsnee licht positief voor het inkomen en gaat
gepaard met een grote spreiding aan inkomenseffecten. Rond het doorsnee-effect is sprake van een
forse spreiding: de helft van alle huishoudens ziet een inkomenseffect tussen -4,6% en + 11%.
Daarbuiten kan het inkomenseffect bij bepaalde huishoudens oplopen tot een inkomensstijging van
meer dan 50% (alleenverdieners) en een inkomensverlies van meer dan 14% (hoogste 20% inkomens).”
Het risico op achteruitgang schat het CPB het hoogst bij bijstandsgerechtigden en de allerhoogste
inkomens.
Voorts schat het CPB in dat de alleenverdiener er in alle opzichten beter voorstaat dan de
tweeverdiener. Dat wordt verklaard door het gegeven dat de partner van de alleenverdiener in de
huidige situatie geen inkomen heeft en straks wél als gevolg van de toelage, terwijl de tweeverdieners
last krijgen van de afschaffing van de heffingskortingen en de hogere belastingheffing.
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Paragraaf 4. De verschillen in uitgangpunten tussen NIBUD en CPB
1. Het NIBUD spreekt van een persoonlijk basisinkomen en hanteert een extra bedrag per
huishouding, terwijl het CPB spreekt van een toelage per huishouding.
2. Het NIBUD hanteert een vlaktaks van 50% voor inkomens tot ca. € 68.500,- en daarboven
een tarief van 72%. Het CPB stelt de vlaktaks in alle gevallen op 50%, behoudens voor
personen boven de AOW-leeftijd met een inkomen tot 38.000 Euro. Tot een inkomen van
38.000 Euro bedraagt het percentage 32%
3. Het CPB handhaaft de WW, WAO en ZW. Het NIBUD schaft deze, voor het gedeelte waarin
het basisinkomen voorziet, af, maar handhaaft anderzijds de huurtoeslag.
4. NIBUD en CPB berekenen de baten en lasten totaal verschillend, waardoor een goede
vergelijking niet goed mogelijk is

Grosso modo kunnen we wel vaststellen dat de strekking van NIBUD en CPB betrekkelijk identiek is.
Bijstandsgerechtigden en de inkomens boven 2x modaal zien het minst voordeel, terwijl de lagere en
middeninkomens er het meest garen bij spinnen.
Het zou overigens van het grootste belang zijn dat CPB en NIBUD hun bevindingen zouden vergelijken
om zodoende tot een nog betrouwbaarder en eenduidiger conclusie te komen.
Dat zou de mate van acceptatie en het maatschappelijk draagvlak vergroten.
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Paragraaf 5. Wie komt er voor het basisinkomen in aanmerking?
In de vorige paragrafen heb ik getracht aan te tonen dat het basisinkomen in Nederland beslist haalbaar
is en derhalve zo spoedig mogelijk ingevoerd dient te worden.
Maar als ik durf na te denken over de invoering ervan, dan is het goed om van meet af aan duidelijk
ten maken wie er recht op heeft en wie niet. We leven immers binnen Europa waar vrij verkeer van
mensen en goederen bestaat.
Alhoewel ik niet genoeg kan benadrukken dat het idee ‘basisinkomen’ geen Nederlands idee of
Nederlandse uitvinding is en ik alle initiatieven toejuich om de idee ‘basisinkomen’ in de hele wereld in
te voeren, beperk ik mij in dit essay om praktische redenen tot Nederland.
En daarmee zou Nederland overigens een groot voorbeeld voor andere landen kunnen zijn.
Maar concreet zou ik het basisinkomen willen reserveren voor Nederlandse ingezetenen met een
Nederlands paspoort en ook in Nederland domicilie hebben. Met deze restricties wordt voorkomen dat
er misbruik van gemaakt zou gaan worden.
Dus een Pool of Duitser die zich hier vestigt, komt niet in aanmerking. Evenzeer niet de asielzoeker.
Maar zodra de buitenlander, dus ook de asielzoeker, over een Nederlands paspoort beschikt, komt hij
of zij daar onmiddellijk voor in aanmerking.
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HOOFDSTUK V - TE VERWACHTEN EFFECTEN VAN INVOERING VAN EEN
BASISINKOMEN.
Paragraaf 1. Inleiding
In het voorgaande, wellicht ietwat technische hoofdstuk, heb ik proberen aan tonen, dat er geen
financiële beletselen hoeven te bestaan om het basisinkomen zo spoedig mogelijk in ons land in te
voeren.
Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat het onderwerp bij de aanstaande Kamerverkiezingen in maart 2021
hoger dan ooit op de politieke agenda komt te staan, zal er naar mijn verwachting nog heel wat water
door de Rijn moeten stromen om links en rechts met betrekking tot invoering van het basisinkomen op
een lijn te krijgen.
En dat zal met name komen door de vele vooroordelen die er ten aanzien van dit onderwerp bestaan.
En gelet op onze Calvinistische achtergrond is dat ook niet zo vreemd.
De idee, dat je niet meer persé hoeft te werken om in je primaire levensbehoeften te voorzien, vergt
een andere manier van denken.
Niet voor niets plaatste ik de idee van het basisinkomen in de context van een nieuw maatschappelijk
model en niet zomaar een politieke verschuiving van links naar rechts of vise versa. Ik breng nog eens
graag in herinnering dat de bedenkers van de idee van invoering van een universeel basisinkomen
vooral van liberale en neoliberale huize kwamen. (zie hoofdstuk II paragraaf 2)
Om zo’n nieuw sociaal- economisch model te realiseren is maatschappelijk draagvlak nodig. Met dit
boekje wil ik daaraan bijdragen.
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Paragraaf 2. Welke weerstanden zijn er bij invoering te verwachten?
Ik gebruik met opzet de term ‘weerstanden’ in de titel van deze paragraaf. Immers ik kan geen enkel
nadeel bedenken dat ook maar enigszins hout snijdt.
Het meest gehoorde argument tegen het basisinkomen is dat het mensen lui zou maken. Immers als
je zonder iets te doen nagenoeg evenveel ontvangt, waarom zou je dan nog gaan werken?
In de 3e paragraaf van het tweede hoofdstuk heb ik in het kort enkele internationale experimenten met
een of andere vorm van basisinkomen beschreven. Nergens is gebleken dat mensen substantieel
minder zijn gaan werken. In een enkel experiment was weliswaar sprake van een kleine terugval in het
aantal werkuren (1 tot 5%), maar daar stond meestal een toename van de studietijd en een langer
ouderschapsverlof tegenover.
Maar waarom zou iemand stoppen met werken? Immers alles wat iemand naast het basisinkomen met
arbeid verdient komt erboven op, zij het dat het direct belast wordt met, laten we zeggen 50%. Maar
dan houd je nog altijd de helft over, terwijl dat vanwege de inkomensafhankelijkheid van uitkeringen en
toeslagen in het huidige systeem vrijwel nihil is.
De grafiek van Wouter Keller in Elseviers Weekblad (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2) toont ondubbelzinnig
aan dat meer of harder werken in de bestaande situatie juist helemaal niet loont. Immers de bestaande
uitkeringen en toeslagen zorgen ervoor dat hetgeen je meer verdient meteen moet worden ingeleverd
aan diezelfde uitkeringen- en toeslageninstanties.
Dat is voor iedereen, die dat wilt, na te rekenen. Maar als dit zo is, dat geldt het omgekeerde toch
evenzeer? Zodra iemand besluit om van fulltime naar parttime te gaan, levert hij of zij nagenoeg niets
in. Zou dat juist niet een belangrijke reden zijn waarom Nederland zoveel parttimers kent?
Maar de stelling, die uitgaat van de idee dat mensen er luier van zouden worden, heeft ook een ethische
component. Het gaat uit van de aanname dat mensen alleen maar werken voor hun inkomen. Die
stelling zou ik niet durven verdedigen, zeker niet jegens zovele beroepsgroepen, als bijvoorbeeld de
zorg, het onderwijs, de politie, de vuilnisophaaldiensten, etc. etc. Al die mensen werken vanuit een
passie en gedrevenheid om hun steentje bij te dragen aan onze samenleving. En al die mensen
verdienen lof en waardering. En ervaren dat ook als zodanig en zijn daar terecht trots op.
Maar de realiteit gebiedt te zeggen dat niet iedereen een baan heeft met een even hoge
maatschappelijke waardering zoals in de zorg- en hulpverlening, onderwijs, de politie en de
schoonmaak- en vuilverwerkingsdiensten. Wetenschappers van de universiteiten van Leiden en
Rotterdam stelden vast dat ca. 25% van de werkenden twijfelen aan het nut van zijn of haar baan, van
nutteloos tot schadelijk voor de samenleving (bron: Universiteit Leiden, 18 april 2018).
En mocht het zo zijn dat, in tegenstelling tot mijn vaste overtuiging, dat er mensen te vinden zouden
zijn die liever lui dan moe zijn, dan dragen zelfs die mensen ook hun steentje bij. Immers zij anticiperen
met hun schijnbaar weigerachtig gedrag, waarschijnlijk onbewust, op de arbeidsmarkt van de toekomst,
waar voor velen geen plaats meer is. Ik verwijs in dit verband nog eens naar hetgeen ik in paragraaf 4
van het eerste hoofdstuk schreef, te weten het dreigende gevaar van overbodigheid dat de werkende
massa zal overkomen zodra de robotisering en artificial intelligence op zijn huidige weg voortgaan.
Een heel andere weerstand zou verwacht kunnen worden van mensen in de hogere
inkomenscategorieën. In de voorstellen van het NIBUD gaan deze mensen boven een inkomensniveau
van 68.500 Euro (exclusief het belastingvrije basisinkomen) een belastingpercentage van 72% betalen,
in plaats van 50%.
Zoals al eerder opgemerkt, vergt een consequente redenering, op basis van de stelling dat werken
altijd moet lonen, dat voor alle inkomens een vlaktaks van 50% moet gelden.
Beter is om in plaats van een hoger I.B. -tarief de progressie in de vermogensbelasting aan te passen.
Herverdeling van rijkdom is ook een item dat steeds meer aandacht krijgt.
Denk bijvoorbeeld aan de economische top in Davos in januari 2020, waarbij 121 miljonairs en
miljardairs in een open petitie pleitten voor een hogere belastingheffing op vermogens voor de
allerrijksten.
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Dat is niet verbazingwekkend als we in ogenschouw nemen dat 1% van de wereldburgers tweemaal
zo veel vermogen bezitten als 6,9 miljard wereldburgers. (Bron: Rapport Oxfam Novib, 2020) Een extra
belastingheffing op vermogens groter dan 1 of 1,5 miljoen Euro’s zou, gelet op de grote
maatschappelijke belangen die met het universeel basisinkomen op het spel staan, op voldoende
politiek draagvlak moeten kunnen rekenen.
In de Inleiding (pag 4.) merkte ik op dat er in de politiek in Nederland nog verschillend gedacht wordt
over de invoering van een universeel basisinkomen. Groen Links is tot op heden de enige partij die zich
consequent en reeds gedurende enkele decennia fervent voorstander toont. Nu tendeert D’66 ook in
de richting van die voorstanders. Weerstanden zijn er nog te vinden bij de P.v.d.A. die nog steeds liever
blijft hameren op het creëren van basisbanen. CDA en VVD hebben nog wel twijfels maar bij beide
partijen is een voorzichtige kentering waarneembaar.
Ik vind het op z’n zachts gezegd opmerkelijk dat partijen als P.v.d.A en S.P. , die de bescherming van
de werknemers hoog in het vaandel hebben staan, zich niet duidelijker uitspreken vóór invoering van
een universeel basisinkomen. Ik kan slechts gissen naar hun motieven.
Het zou mij niet verbazen dat de opstelling van de P.v.d.A. en S.P., vanwege hun sterke verbondenheid
met de vakbeweging, hun oor te veel te luister leggen bij diezelfde vakbeweging.
Ik begrijp dat de vakbonden zich, in een sociaal -economische model waarin een basisinkomen bestaat,
de vraag zullen stellen wat er nog van hun bestaansrecht overblijft.
Waarvoor zouden zij nog moeten strijden? Het bestaansrecht van de werknemer is met een
basisinkomen reeds verzekerd, waardoor de werknemer zich vrijer voelt ten opzichte van de werkgever
om neen te zeggen of een betere onderhandelingspositie weet te verwerven.
De vakbeweging zou zich kunnen heroriënteren op hun functie en zich meer dan tot op heden
toeleggen op verbetering van werkomstandigheden en tegengaan van burn-outklachten, juridische
dienstverlening, continue scholing en omscholing van werknemers, verduurzaming van
productieprocessen, etc.
En eerlijkheidshalve moet mij van het hart dat de vakbeweging vanwege haar geloofwaardigheid
principieel vóór het belang van werkend Nederland moet blijven staan, ook als zij zich daarmee
uiteindelijk overbodig zouden maken.
De twijfels en weerstanden bij de christelijke partijen zijn voor mij beter invoelbaar. Een
bestaansgarantie zonder daarvoor te moeten werken druist in tegen hun bestaande ideologie. Zij
ontlenen immers in oorsprong hun bestaansrecht aan de bijbel, waar Genisis 3 vers 19. toch immers
zegt: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert".
Een geruststellende gedachte is dat Paus Franciscus ter gelegenheid van het Paasfeest in april 2020
een brief aan de World Meeting of Popular Movements stuurde, waarin hij, verwijzend naar de
Coronacrisis die de wereld in zijn greep hield, pleitte voor onmiddellijke invoering van een universeel
basisinkomen. “Dit is het perfecte moment daarvoor”, aldus de Paus. Een hoopvol signaal van de
hoogste kerkelijke gezaghebber, die wij kennen als iemand die bestrijding en uitroeiing van de
wereldwijde armoede tot topprioriteit bij zijn aantreden verklaarde.
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Paragraaf 3. Welke kansen biedt een basisinkomen aan de samenleving?
Het zal voor de lezer geen verassing zijn dat ik een warm voorstander ben van invoering van een
basisinkomen in Nederland en zelfs in de hele wereld.
In deze paragraaf zal ik een reeks probleemvelden bespreken, waarbij het basisinkomen een rol van
betekenis kan spelen.
Het basisinkomen is vooral een uitstekende investering in welzijn van mensen.
Invoering van een basisinkomen in Nederland zou een geweldige impuls betekenen voor het welzijn
van heel onze samenleving.
Een van de belangrijkste voorwaarden voor ‘welzijn’ is echte vrijheid. De vrijheid om eigen keuzes te
maken, in optimale vrijheid te bepalen wat je van je leven wilt maken en ook de vrijheid om ‘neen’ te
mogen zeggen. De vrijheid om zelf te bepalen hoe jij je talenten zult inzetten en ontwikkelen; verder
studeren of toch maar meteen te gaan werken. Te mogen kiezen vóór mantelzorg of vrijwilligerswerk
zonder dat je hierin gehinderd wordt omdat je eerst voor je levensonderhoud moet zorgen.
Bevrijd te zijn van de dwang om zelfs een bullshit job maar kritiekloos te accepteren op het gevaar af
anders brodeloos te zijn, verlost degenen die het betreffen van een ziekmakende afhankelijkheid.
Met de zekerheid van een basisgarantie inkomen komt meer rust in de hoofden van werkzoekenden
waardoor ze beter in staat zullen zijn om eigen afwegingen te maken. En die innerlijke rust creëert een
grote mate van welzijn.
En dat welzijn zal onmiddellijk voelbaar zijn in de gezondheidszorg, waar inkomensstress een
belangrijke bron van zorgvraag is.
Maar ook in een ander opzicht biedt het basisinkomen een impuls in het welzijn van mensen. Een
herwaardering van de factor arbeid maakt dat de mens minder afhankelijk is van bewegingen in de
economie. ‘De laan uit vliegen’ bij economische tegenwind zal als minder ernstig worden ervaren
vanwege het vangnet dat het basisinkomen verschaft.
De welvaartsverdeling verbetert
Invoering van een basiskomen verbetert, zo hebben we uit de berekeningen in hoofdstuk III kunnen
zien, de inkomenssituatie in veel gevallen aanzienlijk. Vooral minimumloners tot aan modaal zouden er
het meest van profiteren. Meerverdieners zullen er veel minder op vooruit gaan en de hoogste inkomens
zouden er zelfs op achteruit gaan. Deze verschuivingsproblematiek kan gemakkelijk geïnterpreteerd
worden als een politiek issue. Maar dan roep ik graag in herinnering dat het hier niet in de eerste plaats
gaat om een politieke keuze maar eerder om een nieuw maatschappelijk- economisch model, waarin
de welvaart, heel bewust, eerlijker verdeeld wordt.
Ik zou er daarom geen bezwaar in zien om de extra belastinginkomsten, die invoering van een
basisinkomen vergt, te verhalen op het vermogen van de rijksten. Daarmee wordt immers het principe
‘de sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen’ nog eens bevestigd.
Betere kansen voor start-ups.
Zodra werken geen bestaansvoorwaarde meer is, zullen mensen eerder bereid en in staat zijn hun
talenten voor ondernemerschap te testen. Immers de financiële risico’s zijn veel geringer met het
financiële vangnet dat het basisinkomen is. Dat heeft ook als voordeel dat talenten die nu nog
verborgen blijven, wegens gebrek aan lef of uit pure noodzaak, uit de verf zullen komen. Dat biedt
maatschappelijk en economisch veel voordeel en kan wel eens betekenen dat we er ook in het bruto
nationaal product erop vooruitgaan.
De marginale consumptiequote zal toenemen.
De marginale consumptiequote, of ook wel de marginale geneigdheid tot consumeren genoemd, is het
getal dat aangeeft welk percentage van het extra inkomen geconsumeerd wordt. Hoe lager het
inkomen is, hoe hoger de consumptiequote en hoe minder er gespaard wordt (spaarquote).
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Aangezien de meeste inkomensvooruitgang verwacht wordt bij de lagere inkomens tot modaal, zal die
marginale consumptiequote naar verwachting hoger zijn. Immers hoe lager het inkomen is hoe minder
ruimte er is om van dat inkomen nog te sparen.
Die extra consumptie, die van het basisinkomen voor de laagste inkomenscategorie verwacht wordt,
zou wel eens een aanzienlijke impuls aan de economie kunnen geven, en daarmee aan het bruto
nationaal product. M.a.w. de Nederlandse economie zal er ook wel bij varen.
Verbeterde machtsverhouding tussen werkgever en werknemers.
De werknemer die solliciteert naar een baan doet dat vanuit een onafhankelijke positie.
Immers hij hoeft niet persé te werken om in zijn basisbehoeften te voorzien. Daarmee krijgt hij een
betere onderhandelingspositie ten opzichte van de potentiële werkgever.
Ook de werkgever heeft er baat bij. Wetend dat de kandidaat de baan niet persé nodig heeft om in de
eerste levensbehoeften te voorzien, mag hij nog eerder een echte motivatie bij de kandidaat
veronderstellen.
Het begrip ‘armoede’ zal tot het verleden behoren.
In de eerste paragraaf van hoofdstuk 1 haalde ik een onderzoek aan van het SCP, waarin gesteld werd
dat Nederland in 2019 een aantal van 939.000 mensen telde, die aan het criterium ‘niet-veel-maartoereikend’ voldeed. Aangezien wij van Rutger Bregman geleerd hebben dat ‘armoede’ een relatief
begrip is, kunnen we vaststellen dat met het basisinkomen de armoede, als maatschappelijk fenomeen,
volledig verdwijnt. Iedereen kan straks immers in vrijheid bepalen of hij of zij wil volstaan met een
basisinkomen. Werken loont straks en geeft mensen ruimte om dit basisinkomen aan te vullen. En voor
diegenen die dat niet kunnen, te weten volledig gehandicapten en huidige AOW’ers zonder
pensioenaanvulling, pleitte ik eerder voor een aanvulling van 50% op dat basisinkomen.
Einde aan de armoedeval.
In paragraaf 2 heb ik aan de hand van het heldere betoog van Prof. Wouter Keller aangetoond dat het
in de inkomenscategorie tussen het sociaal minimum en modaal niet loont om meer te verdienen.
Immers naarmate het inkomen stijgt, verdampen de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget
en verminderen ook een aantal belastingkortingen, zoals bijvoorbeeld de arbeidskorting.
Zo zullen de medewerkers in de Zorg, het Onderwijs en Politie, die in met enige regelmaat staakten,
om daarmee een structurele loonverhoging van enkele procenten af te dwingen, nu ook echt profiteren
van de verkregen salarisverhogingen. Dat de politiek indertijd overstag ging en de stakers
tegemoetkwam werd gepresenteerd als een geweldig gebaar van de overheid, maar er werd niet bij
verteld dat 95% van die salarisverhoging weer zou terugvloeien naar de staat vanwege die kortingen
op toeslagen en uitkeringen. Met de keuze voor een basisinkomen zou dat een heel ander verhaal zijn
geweest.
In de nieuwe situatie zou tot het niveau van het basisinkomen er helemaal geen belasting geheven
worden. Maar zodra je werkt en dus een eigen inkomen ontvangt, draag je daar, stel 50%, van af.
Werken loont dan weer en een uur extra werken is direct merkbaar in de portemonnee. Zo ook zal elk
percent salarisverhoging direct in het besteedbaar inkomen voelbaar zijn.
In kan mij niet aan de indruk onttrekken dat veel van de huidige parttimers straks geneigd zullen zijn
om meer te gaan werken, immers het loont opeens om meer te gaan werken.
Bestaanszekerheid voor flexwerkers en ZZP’ers.
In ons bestaande maatschappelijk en economisch model blijkt het volstrekt normaal dat bedrijven en
instellingen een flexibele schil om hun vaste personeelsbestand bouwen, die ze naar believen kunnen
uitbreiden en inperken.
In tijden van economische krimp zijn het de flexwerkers die als eerste de laan uitvliegen. Hun
bestaanszekerheid blijkt dan flinterdun te zijn en na beroep op een tijdelijke WW is de Bijstand het
meest waarschijnlijke perspectief. De inkomensstress als gevolg hiervan is vaak zeer schrijnend. Er is
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weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat zo’n netelige situatie gezondheidsklachten veroorzaakt.
De gezondheidszorg kan hierin helpen, maar voorkomen is beter dan genezen.
Hoe mooi zou het zijn als de categorie flexwerkers een vangnet in de vorm van een basisinkomen
zouden hebben, waardoor ze in een ontslagsituatie in alle rust en vrijheid zouden kunnen nadenken
hoe ze hun leven op een vergelijkbare manier of juist geheel anders gaan inrichten.
De categorie bijstandsgerechtigden verdwijnt.
Leven op een bijstandsniveau is geen vetpot. En met invoering van een basisinkomen zal dat niet veel
veranderen. In het vorige hoofdstuk, waarin de berekeningen van het NIBUD en CPB aan de orde
kwamen, kwam duidelijk naar voren dat beide instellingen het niveau van het basisinkomen op of rond
het bijstandsniveau stellen. En toch zou het verschil met de bestaande situatie groot zijn.
Bijstandsgerechtigden van nu beschouwen zichzelf als 2e rangs burgers. Nadat zij zich door een
rijstebrij van tientallen formulieren geworsteld hebben, moeten ze zich wekelijks of maandelijks bij het
‘loket’ melden en zich verantwoorden. Een geconstateerde overtreding wordt zwaar bestraft.
Iedere cent die zijn bijverdiend hebben wordt ogenblikkelijk op de uitkering gekort.
Hoewel de praktijk van de Bijstand ook best wel verdedigbaar is, omdat het nu eenmaal om
overheidsgeld gaat, moet de bijstandsgerechtigde, vanwege het bestaande systeem, heel wat
vernederingsrituelen ondergaan, waar in de beoogde toekomst geen sprake meer zal zijn.
Einde aan de zoektocht, controle en fraude in het woud van regelingen
Wie zich verdiept in het bestaande systeem van uitkeringen en toeslagen ziet een woud van maar liefst
50 regelingen voor zich. Vriend en vijand zijn er thans van overtuigd dat dit systeem niet langer
houdbaar is. De belastingdienst kan het ook niet aan. Zoveel werd eind 2019 wel duidelijk. Wat zou het
een verademing zijn voor de ontvangers van die toeslagen en uitkeringen, maar evenzeer voor de
Belastingdienst, als dit hele ‘circus’ tot het verleden zou gaan behoren. En dan heb ik het alleen nog
maar over de uitvoeringsproblematiek en de daarmee gepaard gaande vernederingsrituelen en
onbegrip aan de kant van de ontvangers.
Maar wat kost het hele uitvoeringssysteem ons niet? Het NIBUD berekende een besparing van maar
liefst 3 miljard Euro’s per jaar aan uitvoeringskosten. Je kunt zeggen dat dit inderdaad weggegooid
geld is. Maar zonder controle loert het gevaar van misbruik om de hoek. Dat is ook een realiteit immers.
Ik hoef maar de diverse affaires, waar het UWV in de afgelopen jaren regelmatig mee te maken heeft
gehad, in herinnering te roepen.
Geen risico op misbruik en geen noodzaak tot intensieve controle. Dat is wat iedereen wel zou willen.
Met invoering van het basisinkomen is het eenvoudig vast te stellen waar iemand recht op heeft. Ben
je in de NIBUD-berekening alleenstaand en 18 jaar, dan krijg je een basisinkomen, stel 600 Euro per
maand plus eenzelfde bedrag van 600 Euro voor de huishouding.
Zou je besluiten tot een latrelatie dan zouden beide partners ieder 1.200 Euro ontvangen.
Dus toch risico op fraude? Neen, want in een latrelatie moeten beide partners een eigen woonruimte
onderhouden en die extra woonruimte kost al gauw 600 Euro per maand. Dus fraude loont niet.
Herwaardering voor kunst, cultuur en filosofie
Met de zekerheid van een basisinkomen zijn mensen ook vrij te besluiten om zich geheel en al toe te
leggen op het creëren van kunst of zich uit te leven in de beleving ervan.
Kunst en cultuur wordt nu nog vaak gezien als van secundair belang en vaak alleen weggelegd voor
wie zich dat kan permitteren en/of daar tijd voor heeft.
Als we nog even terugblikken op hetgeen in paragraaf 4 van het eerste hoofdstuk, over de arbeidsmarkt
van de toekomst, ter sprake kwam, dan wordt ‘zingeving in het leven’ een heel belangrijk en misschien
wel eens het belangrijkste item van de 21ste eeuw.
Immers als de robotisering en A.I. veel van werk van ons overnemen, wordt de vraag naar de betekenis
van het leven steeds relevanter. Cultuur en filosofie kunnen ons daarbij richting geven.

33

Vrije marktwerking voor de factor arbeid
Als iedereen verzekerd is van een bestaansminimum neemt de noodzaak af om werknemers tegen
uitbuiting te beschermen. Mensen besluiten immers in vrijheid te opteren voor een baan en staan
sterker in de onderhandeling over arbeidsvoorwaarden.
Ik ben van mening dat bij invoering van het basisinkomen de arbeidsmarkt volledig geliberaliseerd kan
worden. De minimumlonen, die thans de hoogstnoodzakelijke zekerheid bieden aan de
laagstopgeleiden, kunnen afgeschaft worden. De hoogte van het uurloon kan straks door het
prijsmechanisme, op basis van vraag en aanbod naar een bepaald soort werk, bepaald worden.
Afschaffing van het minimumloon zal voor werkgeversorganisaties als muziek in de oren klinken en
dat mag ook, mits zij zich maar realiseren dat werknemers kritischer zullen worden. Immers
werknemers hebben de baan niet meer echt nodig voor hun levensonderhoud. Vuil werk zal, meer dan
tot op heden, beter betaald moeten worden. Dat kan ik slechts zien als een pluspunt. Een
herwaardering van bepaalde beroepsgroepen als schoonmakers en vuilnisophalers vind ik geheel op
zijn plaats.
En als we dan met z’n allen voor deze diensten meer moeten gaan betalen, dan is dat alleen maar
eerlijker.
Betere studieresultaten
De studiefinanciering leidt ertoe dat de meeste studenten een forse studieschuld opbouwen, die zij,
zodra ze gaan werken, moeten terugbetalen. Het lijdt geen twijfel dat deze toenemende
schuldenpositie een grote druk zet op de studieprestaties.
Veel studenten combineren de studie met een of ander baantje, om zodoende met een lagere schuld
te eindigen. Maar de combinatie werken naast studeren kan ook impliceren dat studenten steeds
marginaler gaan studeren. Daarmee bedoel ik dat zij eerder gaan leren voor het behalen van een
tentamen, dan dat zij ruimer de tijd nemen om de studiestof echt te internaliseren en te integreren en
dus, naast de verplichte studiestof, zich diepgaander in een onderwerp gaan verdiepen.
Studeren onder druk leidt in de praktijk ook tot veel stresssituaties, met dito psychische klachten. Dat
wordt nog versterkt door de sociale druk om naast de studie en baan ook beschikbaar te zijn voor
sociale activiteiten en het onderhouden van het ‘social network’.
Hoe zou de wereld van de student er uit zien als hij of zij over een basisinkomen zou kunnen beschikken?
De druk zou van de ketel zijn en studeren kan weer een allesomvattende bezigheid zijn, waarin
verdiepingsslagen gemaakt kunnen worden en talenten meer kans krijgen tot volle wasdom te komen.
Die winst is niet te kwantificeren, maar zal aanzienlijk zijn, vooral in termen van gezondheid en welzijn.
Betere positie voor starters op de woningmarkt.
Met de invoering van het basisinkomen verdwijnt de hypotheekrenteaftrek in zijn geheel.
Op zichzelf zou dat al een aanzienlijke verbetering betekenen, aangezien de verhouding tussen huren
en kopen van een woning meer in evenwicht komt.
Maar doordat vooral de inkomensgroepen tussen minimum en modaal het meest zullen profiteren van
de invoering van het basisinkomen, verbetert dat de positie van de starters op de woningmarkt. En op
haar beurt leidt dat tot een betere doorstroming in de hogere segmenten op de woningmarkt.
Minder beroep op de gezondheidszorg
Alhoewel ook niet te kwantificeren kan het niet anders dan dat, bij het bestaan van een basisinkomen,
de gezondheidsvoordelen groot zullen zijn. Klachten, die direct of indirect verband houden met
relatieve armoede en geldstress, zullen afnemen. De experimenten die internationaal met vormen van
basisinkomen zijn gehouden tonen ondubbelzinnig aan dat het ziekenhuisbezoek met vele percenten
was afgenomen en dat vooral de psychisch gerelateerde klachten sterk verminderd waren.
Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om dit te begrijpen. Met de kindertoeslagaffaire nog vers
in het geheugen en het besef dat alle bureaucratische verlichtingen van uitkeringsgerechtigden tot het
verleden behoren, zal iedereen beseffen hoeveel rust dat in de hoofden van alle betrokkenen zal geven.
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Paragraaf 4. Kiezen voor een basisinkomen heeft voordelen voor links én rechts
In de vorige paragraaf heb ik een poging gedaan om een reeks kansen en verbeteringen op het gebied
van welzijn en welvaart te schetsen die eenvoudig met een basisinkomen bereikt kunnen worden.
Liberalen zullen zich herkennen in een vrijere arbeidsmarkt, de ruimte die het biedt aan start-ups, de
economische boost als gevolg van een grotere consumptiequote en een kleinere overheid zonder dat
vermaledijde rondpompen van toeslagen en uitkeringen.
De sociaal democraten kunnen er een verwezenlijking in zien van hun streven naar een rechtvaardiger
behandeling en bescherming van mensen aan de onderkant van de samenleving.
Slechts de populisten komen er wellicht wat bekaaider van af. Er is immers minder te klagen in dit land
dus zal hun aanhang afhaken en kiezen een gezonde middenweg.
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HOOFDSTUK VI - TOT SLOT
Paragraaf 1. Met het basisinkomen kent onze economie alleen maar winnaars.
Een keuze vóór invoering van een universeel basisinkomen is, zo eindigde ik het vorige hoofdstuk, geen
keuze van of voor politiek links of politiek rechts. Het is wel een keuze voor een rechtvaardiger
samenleving, waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan.
Een samenleving die wars is van egoïsme maar ook geen altruïsme veinst.
Het onderwerp ‘basisinkomen’ is juist gebaat bij een pragmatische benadering.
De idee van een universeel basisinkomen is geen doel op zichzelf. Het is veeleer een antwoord, en naar
mijn vaste overtuiging, hét antwoord op veel hedendaagse problemen.
Of het nu gaat om de ergste gezondheidscrisis in mijn herinnering, te weten de Corona-crisis met alle
economische malaise of om de armoedeval waarin we verstrikt zijn geraakt, of het fiasco van het
toeslagenbeleid of de toenemende spanningen in de studentenwereld vanwege de problemen met de
studiefinanciering, in al deze situaties zou de idee van een universeel basisinkomen een antwoord zijn.
Ik heb niet de illusie dat ik fervente tegenstanders van de ideeën over een basisinkomen heb kunnen
overtuigen. Daarvoor zijn de vooroordelen te zeer geworteld in onze ‘Calvinistische genen’. En als een
onderdeel van de oplossing een verzwaring van de belastingen is, dan ik win ik daarmee in de hoek
van de beter gesitueerden nog minder medestanders.
En ik kan ze daarin niet tegenspreken. Voor hen heeft het basisinkomen geen financiële voordelen. Òf
hun inkomen zal zwaarder belast worden òf er wordt een extra claim op hun vermogen gelegd.
Maar ook aan hen zou ik de vraag willen voorleggen, hoe zij verklaren dat de ‘uitvinders’ van het
neoliberalisme, zoals als Milton Friedman en Friedrich Hayek, zo’n voorstanders van het basisinkomen
waren?
Zij hadden zich waarschijnlijk al eerder verdiept in de uitkomsten van diverse experimenten en studies
en geconstateerd dat ‘gratis geld voor iedereen’ zoals Bregman het noemt, zelfs geld oplevert.
De te verwachten toename van het aantal start-ups, de economische boost vanwege de toename van
de consumptie zullen uiteindelijk meer geld en dus belastingen opleveren dan het kost.
De hoogst betaalden en de rijken, die in eerste instantie zullen opdraaien voor de hogere
overheidsuitgaven ten gevolge van de invoering van een basisinkomen, zouden zich nader kunnen
verdiepen in dit onderwerp en wellicht tot de ontdekking komen dat hetgeen hen in het verleden
vermogend maakte, zal blijven bestaan en nog wel eens versterkt kan worden voortgezet.
In economische zin verwacht ik met de introductie van een basisinkomen daarom alleen maar winnaars.
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Paragraaf 2. Het idee van het basisinkomen is toch vooral ook een
beschavingsoffensief.
Wie zich een voorstelling kan maken van een wereld waarin iedereen verzekerd is van zijn
basisbehoeften zal mij begrijpen als ik het fenomeen ‘basisinkomen’ ook zie als het sluitstuk van onze
beschaving.
Heel lang geleden waren onze verre voorouders vrij en zelfvoorzienend. Pas later in de geschiedenis
gingen mensen in grotere verbanden samenwonen en ontstonden er machtsverhoudingen, meestal
ingegeven of tenminste gesteund door de leiders van kerk en staat. De horigen van weleer moesten
het ‘genadebrood vreten’ dat de adel en kerkleiders hun gaven.
Met de industrialisatie verruilden de massa zijn armetierig bestaan in de landbouw voor een slaafse
werkplek in de een of andere fabriek. De onvrijheid en afhankelijkheid hebben zij behouden, alhoewel
in materiële zin er, mede onder invloed van arbeidersbewegingen, er door de eeuwen heen veel
verbeterd is.
En die verbetering zou zijn climax bereiken door mensen de vrije keuze te laten om zijn of haar leven
naar eigen inzicht en voorkeur in te richten.
Met onze welvaart hebben we een stadium bereikt, waarvan steeds meer mensen denken dat we de
grenzen van onze welvaart bereikt hebben, zo niet reeds gepasseerd zijn.
Ervan uitgaande dat dit zo is, is de enige optie om alleen nog een selectieve welvaartsgroei te tolereren
en ons te bekommeren om de bereikte status in de welvaart te herverdelen.
In dit kader breng ik nog even in herinnering hetgeen ik schreef naar aanleiding van de uitingen van
Dennis Millner in 1918. Naar Millner’s idee is het productievermogen (lees: welvaart) in feite het
gemeenschappelijk resultaat van lopende inspanningen en het sociale erfgoed aan vindingrijkheid en
vaardigheden in het verleden. Op basis van die conclusie achtte Millner het rechtvaardig om alle
burgers te laten delen in de opbrengst van dit gemeenschappelijk erfgoed door een staatsbonus van
20% van het BNP te geven.
Hoe mooi zou het zijn om ongeveer een eeuw later die wijze woorden van Millner in praktijk te brengen.
Waarschijnlijk was er in zijn tijd, zo kort na de Eerste Wereldoorlog, weinig draagvlak voor deze
gedachte te vinden. Maar met de collectieve rijkdom en welvaart van de 21ste eeuw moet het integere
gedachtengoed van Millner werkelijkheid kunnen worden.
En als dat gebeurt, zou onze beschaving een mijlplaal bereiken, waar we met z’n allen trots op kunnen
zijn.

xxxxxxxxx
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