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PP aul Prikken treft in zijn co-
lumn ‘Kennislander wordt
sukkelaar’ in de krant van
zaterdag het wezenlijke

punt van de huidige impasse in po-
litiek en economie. Onze arbeids-
kosten prijzen ons uit de internatio-
nale markt, zij zijn namelijk veel te
hoog. Het is echter niet zozeer de
krijtgestreepte driedelig grijze ma-
nager die hiervoor aansprakelijk is,
nee het is de wijze waarop wij ons
(economisch) systeem hebben inge-
richt. Die vermaledijde manager is
immers niet zozeer op zijn eigen
voordeel uit, maar hij is een die-
naar van het bedrijf waar hij werkt
en dat bedrijf, die multinational,
‘moet winst maken’. Dat moet hij
niet alleen voor zijn aandeelhou-
ders, maar ook om zelf te overle-
ven in de wereldwijde strijd om de
winst.
Waarom gaat die multinational
naar India met zijn outsourcing of
offshoring, zoals Prikken het zegt?
Nou, eenvoudigweg omdat hij daar
goedkoper kan ‘produceren’ en dus
bij de winstmakerij voordeliger uit
is.
Als verdediging zouden wij in Euro-

pa nu wel het voorbeeld van Duits-
land kunnen volgen, dat de afgelo-
pen tien jaar inderdaad heeft ge-
zorgd voor lagere loonkosten in
Duitsland, maar tevens ook voor
‘Hartz 4’ en andere ‘asociale’ maat-
regelen. Deze agenda heeft Duits-
land weliswaar tot het ‘rijkste’ land
van Europa gemaakt, maar aan de
schaduwkant heeft hij er ook voor
gezorgd dat er nu in Duitsland
meer kinderen in absolute armoe-
de opgroeien dan ooit tevoren.

Op langere termijn biedt zo’n frac-
tionele loonkostenverlaging natuur-
lijk geen soelaas, feit blijft immers
dat de loonkosten in India en Chi-
na tien keer zo laag zijn als hier;
dus zo’n aanpassing van een per-
centje of 10 is een druppel op een
gloeiende plaat. Ook de slimme
‘boekhouders’ uit Duitsland zorgen
in Europa slechts voor uitstel van
executie.
Wat nodig is in de economische or-

dening van het rijke westen, is een
‘quantumsprong’, dat wil zeggen
een sprong naar een fundamenteel
andere inrichting van onze econo-
mie. Wij moeten dus wat dieper na-
denken over de wijze waarop wij
nu een en ander geregeld hebben
en hoe het beter zou kunnen. Het
eerste punt dat dan aan de orde
komt, is het feit dat wij nu onge-
veer alle kosten van de samenle-
ving betalen door de inkomsten of
de lonen te belasten. Immers het
hele sociale gebouw (sociale lasten,
pensioen, zorg etc.) wordt betaald
door belasting en opslagen op de lo-
nen. Geen wonder dat wij ons uit
de markt prijzen, want de sociale
uitgaven in India en in China zijn
gauw geteld, zeker als wij alles uit-
drukken in geld en het tegen de
huidige koersverhoudingen omtel-
len. Toch moeten we deze vergelij-
king maken, want dat doet DSM
ook als het besluit om zijn ICT en
administratie te ‘off-shoren’. Dat
moet dus anders als we tenminste
de constante ‘banendrain’, onont-
koombaar gevolgd door een ‘brain-
drain’ willen voorkomen.
De oplossing ligt eigenlijk voor de
hand: we moeten onze welvaart en
onze inkomens loskoppelen van

onze loonkosten. In de eerste
plaats door de sociale lasten te hef-
fen op de producten in plaats van
op de lonen en vervolgens ook
door het ‘onderhoud’ van onze sa-
menleving - dat wil zeggen - het
op peil houden van onze welvaart,
los te koppelen van onze concur-
rentiepositie in de wereld. Dè ma-
nier om dat te verwezenlijken is:
de invoering van een basisinkomen
voor iedereen, onafhankelijk of die-
gene nu werkt of niet, oud is of

jong, man is of vrouw, iedereen
krijgt van de samenleving voldoen-
de om (karig) van te leven.
Waarvan moet dat dan betaald wor-
den? Nou ja, in feite wordt dit nu
ook al ‘betaald’, immers iedereen
in Nederland heeft toch ook nu ge-
noeg om (karig) van te leven.
De invoering van een basisinko-
men voor iedereen betekent dus al-
leen dat we ons nationaal inkomen
gaan verdelen volgens andere re-

gels. Dat we dus de belasting an-
ders gaan heffen, namelijk belas-
ting op goederen (op spullen) in
plaats van op lonen (op inko-
mens). Stel nu eens dat iedereen
een basisinkomen krijgt, zodat hij
zichzelf in leven kan houden, je
kunt ook zeggen een soort zakgeld
voor iedereen, dan wordt het voor-
deel voor DSM om ‘off te shoren’
veel kleiner. Misschien zelfs wel ne-
gatief, want DSM betaalt geen loon-
belasting meer, geen sociale lasten
meer op de lonen en misschien
worden zelfs de nettolonen wel la-
ger dan nu, want de werknemer
heeft immers al een basisinkomen.
In zo’n samenleving is werkgelegen-
heid eerder een uitdaging dan een
probleem. In elk geval wordt de ar-
beidsmarkt vrij en zwart werk
wordt weggedefiniëerd. De conse-
quentie is wel dat alle dingen (een
stuk) duurder worden, maar dan
worden reparaties ook rendabeler
en wordt het grondstoffenverbruik
vanzelf minder. Is dat niet wat we
allemaal zouden willen, zowel voor
het milieu als voor de samenle-
ving?
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