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Vraagtekens bij het basisinkomen 

Sinds decennia keert invoering van het basisinkomen regelmatig 
terug in de publieke discussie. De laatste jaren is het debat vooral in Duitsland hoog opgelopen, en van daaruit pleiten sommigen in Nederland 
hier nu ook weer voor. De voordelen van het basisinkomen klinken plausibel en aanlokkelijk: iedereen krijgt een onvoorwaardelijk inkomen en kan 
er naar eigen keuze bij werken of meer tijd nemen voor vrijwilligerswerk of persoonlijke ontwikkeling. Het basisinkomen zou een fundamentele 
oplossing vormen voor veel problemen in de moderne economie, zoals het gebrek aan banen en de bureaucratie die het huidige woud aan sociale 
uitkeringen oplevert. Maar is dat ook echt zo? 
 
In Duitsland wordt de invoering van het basisinkomen sinds een aantal jaren breed bediscussieerd, vooral dankzij de inspanningen van de Duitse ndernemer- 
miljardair en professor Götz Werner. Werner bouwde de drogisterijketen dm vanuit het niets op tot een multinationale onderneming met ruim 2000 winkels en 
een jaaromzet van 5,6 miljard euro, en is inmiddels verbonden aan diverse universiteiten. Hij staat ook in de top 100 van rijkste Duitsers. Door talrijke media-
interviews, conferenties en een goed georganiseerde lobby voert hij actie voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke Duitser (inclusief 
kinderen). Ook in Nederland komt invoering van het basisinkomen geregeld terug op de publieke agenda. In 1975 bracht Jan Pieter Kuiper, hoogleraar 
sociale geneeskunde aan de Vrije Universiteit, de discussie op gang met een stroom lezingen en publicaties. Het jaar daarop nam de PPR (later opgegaan in 
GroenLinks) als eerste politieke partij het idee van het basisinkomen over. In 1981 sprak de Voedingsbond FNV zich uit voor het basisinkomen. De bond was 
bang dat de op handen zijnde technologische vooruitgang arbeidsplaatsen zou vernietigen. 
 
Het basisinkomen zou een middel moeten zijn tot fundamentele herverdeling van werk. In 1985 kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
met het rapport 'Waarborgen voor zekerheid',waarin de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen van 450 gulden (ca. 200 euro) werd voorgesteld. In 1992 
publiceerde het Centraal Planbureau het rapport 'Nederland in drievoud' waarin een van de drie scenario's de invoering van het basisinkomen in de vorm van 
een negatieve inkomstenbelasting betrof. Een van de hoofdauteurs was Gerrit Zalm. In 1997 ging de lont even in het kruitvat. Kort na elkaar verklaarden 
toenmalig VVD-minister Zalm van Financiën en D66-minister Wijers van Economische Zaken zich op persoonlijke titel voorstander van een basisinkomen. 
Premier Kok was er snel bij om de discussie de kop in te drukken. In 2006 kwam het Centraal Planbureau met het rapport 'Reinventing the welfare state' 
waarin een vorm van basisinkomen werd doorgerekend. De laatste jaren groeit het aantal publicaties in Nederland weer onder invloed van de Duitse 
discussie. 
  
Varianten 
Voorstanders pleiten voor diverse varianten op het basisinkomen. Verschillen zitten bijvoorbeeld in de hoogte - is het basisinkomen voldoende om (net) van 
te kunnen leven of ligt het op bijvoorbeeld 50% of 30% van het bestaansminimum -en in de vormgeving. Maar het kernidee is dat de staat vanuit de 
belastinginkomsten elke maand aan elke burger, of hij nu werkt of niet, een gelijk bedrag overmaakt zonder tegenprestatie. Mensen zouden zelf mogen 
bepalen of ze door werk extra inkomsten willen verkrijgen of dat ze hun tijd liever besteden aanvrijwilligerswerk, persoonlijke ontwikkeling of het wieden van 
hun eigen achtertuin. Het basisinkomen zou daarbij bijna alle bestaande vormen van sociale zekerheid moeten vervangen, waaronder de bijstand, de WW, 
de WAO en de studiefinanciering. Alleen mensen die totaal niet in staat zijn te werken (zoals invaliden)of gepensioneerden zouden een aanvulling op het 
basisinkomen krijgen. 
  
Recht 
Voorstanders komen met allerlei nogal aanvechtbare argumenten voor het basisinkomen. Het meest in het oog springt wel het argument dat mensen recht 
hebben op inkomen, wat dan verwoord wordt als een recht op het fysieke bestaan. Het probleem met zo'n voorstelling is dat er geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen negatieve en positieve rechten. De klassieke grondrechten (recht op vrijheid van meningsuiting, van vereniging en godsdienst enz.) zijn in 
feite negatieve rechten. Mijn rechten worden al gerespecteerd wanneer anderen zich onthouden van actie - die bovendien volgens diezelfde zienswijze per 
definitie ongeoorloofde actie inhoudt. Maar een recht op inkomen voor mensen die niet werken, is een positief recht: het betekent tegelijkertijd een plicht voor 
de mensen die wel werken om naast hun eigen inkomen, ook het inkomen van de niet-werkenden op te brengen. Anderen moeten zich dus niet onthouden 
van iets om mijn rechten te respecteren, maar integendeel juist tijd en energie spenderen. Dat is onrechtvaardig. 
  
Iemand die stelt dat je niet gedwongen mag worden om te werken, heeft natuurlijk gelijk in de zin dat slavernij terecht verboden is. Maar de Nederlandse 
staat dwingt niemand tot werken - ze houdt hoogstens op iemand van een inkomen te voorzien als diegene aangeboden werk weigert. Als de gemeenschap 
verplicht is om mensen te onderhouden die zelf geen bijdrage willen leveren, dan komt dat neer op een dwang voor belastingbetalers. Niemand pleit voor 
vrijwilligheid als het om belasting betalen gaat. 
  
Betaalbaarheid 
Ook over de betaalbaarheid van het basisinkomen komen de voorstanders met merkwaardige argumenten. Enerzijds stellen ze dat die betaalbaarheid nu al 
in zicht is, omdat hierbij de meeste bestaande sociale uitkeringen voor het basisinkomen kunnen worden ingeruild. Daarbij gaan ze er dus vanuit dat de 
belastinginkomsten gelijk blijven en mensen dus evenveel blijven werken. Maar het idee van een basisinkomen is nu juist dat mensen minder betaald werk 
zouden kunnen verrichten. Het ligt voor de hand dat in ieder geval een aantal mensen daar ook in meer of mindere mate gebruik van wil maken. Dan nemen 
de belastinginkomsten dus ook af. Het is niet mogelijk om de consumptie op hetzelfde niveau te houden terwijl de productie daalt. Tegelijk voelt iedereen op 
z’n klompen aan dat als je alleen maar uitkeringen wil herverdelen, je niet miljoenen nieuwe 'uitkeringen' kan creëren zonder dat elders weg te halen. Krijgen 
de huidige werklozen, bijstandsmoeders en invaliden dan zoveel te veel? De rekenvoorbeelden die voorstanders van het basisinkomen uit hun mouw 
schudden, rammelen veelal aan alle kanten. Zelfs als de bewering klopt dat invoering van het basisinkomen slechts tientallen miljarden euro duurder hoeft te 
zijn dan de huidige sociale zekerheid kost, dan is dat wel degelijk een probleem. De meeste staten geven structureel teveel uit en hebben hoge schulden. Dat 
probleem is de laatste jaren door de financiële crisis zelfs zeer nijpend geworden: staten dreigen tegenwoordig failliet te gaan. Dat wil niet noodzakelijk 
zeggen dat het basisinkomen er niet kan komen, maar in ieder geval zal er elders dan flink bezuinigd moeten worden. Daarover hoor je de voorstanders (die 
je vooral in progressieve kringen vindt) nooit. 
  
Armoedeval 
Als groot voordeel van het basisinkomen geldt dat de armoedeval voor uitkeringsgerechtigden wordt voorkomen. Als mensen alleen een volledige uitkering of 
niets kunnen krijgen, en de uitkering vervalt zodra er betaald werk is gevonden, dan loont werken vaak niet omdat laagbetaalde of deeltijdbanen minder of 
(nagenoeg) hetzelfde opleveren als de uitkering. Werklozen gaan er inkomen niet op vooruit of zelfs op achteruit, en raken natuurlijk veel vrije tijd kwijt. Dan 
hebben ze geen financiële prikkel om een baan aan te nemen, en blijven ze in hun uitkering hangen. Dat is inderdaad een serieus probleem, maar de 
armoedeval kan ook wordenvoorkomen met andere instrumenten, zoals de negatieve inkomstenbelasting.Het gaat hierbij om een inkomenssubsidievoor 
huishoudens met een inkomen beneden een bepaald minimum. Stel dat dit minimum 10.000 euro per jaar bedraagt en de negatieve inkomstenbelasting 
50%. Als het huishouden slechts een inkomen van 2.000 euro had, dan zou ze vereenvoudiging betekent, en omdat je naast het basisinkomen ongelimiteerd 
mag bijverdienen hoeft er niet meer gecontroleerd te worden op uitkeringsfraude. Dat beeld lijkt te rooskleurig. Ten eerste wordt het grootste deel van de 
kosten van de sociale zekerheid nog altijd gevormd door de uitkeringen en slechts een klein deel door de uitvoering. Ten tweede is een basisinkomen op het 
niveau van het huidige sociale minimum onbetaalbaar en leidt dit zeer waarschijnlijk tot een te grote daling van het arbeidsaanbod. Daarom bepleiten de 
meeste voorstanders een lager basisinkomen van bijvoorbeeld 50% van het sociaal minimum. Maar er is een harde kern van mensen die ook straks niet kan 
werken; denk aan volledig arbeidsongeschikten, invaliden, moeders van zeer jonge kinderen, enz. Er zal dus een amtenarenapparaat over moeten blijven om 
vast te stellen wie dat zijn, te controleren of zij geen onterechte aanspraken maken op toeslagen, enz. Bovendien blijft onder het basisinkomen nog steeds 
het onderscheid tussen wit werken en zwart werken bestaan, en kan er dus fraude worden gepleegd. 
  
Banen 
Veel voorstanders komen met het argument dat er nu te weinig banen zijn. Dat zou weer komen omdat, mede door de technologische vooruitgang, de 
arbeidsproductiviteit zo hoog is dat de totale economische behoeften tegenwoordig vervuld kunnen worden met relatief weinig mensen. Het basisinkomen 
wordt dan gebracht als een instrument om werk te herverdelen. 4.000 euro ontvangen van de Belastingdienst (het verschil tussen 2.000 en 10.000 euro, 
maal 50%) zodat het totale inkomen op 6.000 euro ligt. Ligt het eigen inkomen 1.000 euro hoger, dan daalt de overheidsbijdrage met 500 euro. Het voordeel 
hierbij is dus dat werken in elke situatie loont. Bovendien loopt de inkomensoverdracht via de Belastingdienst: een bestaande instelling die toch al weet wat 
de mensen verdienen. Dat maakt de uitvoering eenvoudig en goedkoop. 



Bureaucratie 
Veel wordt verwacht van de kostenbesparingen op de uitvoering van de sociale zekerheid die het basisinkomen op zou leveren. Het idee is immers dat het 
basisinkomen de bestaande sociale zekerheid grotendeels vervangt, wat een Het is de vraag of er in onze samenleving werkelijk te weinig werk te verrichten 
is, gezien de werkdruk in het onderwijs, de wachtlijsten in de zorg, enzovoort. 'Banen' en 'werk' zijn niet hetzelfde. Maar zelfs als we ervan uitgaan dat er 
structureel te weinig werk is, dan is arbeidstijdverkorting een veel directere manier om werk te herverdelen dan invoering van het basisinkomen. Als 
samenleving zouden we dan moeten besluiten dat een bepaald consumptieni- veau voor ons voldoende is. De toekomstige innovatie en productieverbetering 
kunnen we dan inzetten voor een kortere werkweek in paats van een hoger consumptieniveau. 
  
Het basisinkomen gaat uit het van het idee dat deeltijdbanen zoveel gemakkelijker te vinden zouden zijn dan voltijdbanen. De vraag is of dat zo is. De 
ervaring van de auteur is eerder het tegenovergestelde. De vraag zou zelfs kunnen luiden of het basisinkomen niet meer sociale dwang zal opleveren dan in 
het huidige stelsel van sociale zekerheid het geval is. Als het niet mogelijk is om te leven van een basisinkomen alleen (en nogmaals, zelfs de meeste 
voorstanders zijn niet voor een volledig basisinkomen), dan heeft de baanloze die geen aanvullende (deeltijd)baan kan vinden dus echt een levensgroot 
probleem. In de huidige situatie krijgt hij tenminste een uitkering op het niveau van het sociale minimum. Als we toegeven dat er ook straks mensen zijn die 
om wat voor reden dan ook geen (deeltijd)baan kunnen krijgen, dan zullen we wel met aanvullingen op het basisinkomen moeten werken en dan hebben we 
ook de bureaucratie en alle andere nadelen weer terug. Een tussenweg is er niet. Het basisinkomen is in feite een 'one size fits all' benadering. Iedereen 
krijgt hetzelfde bedrag, of hij het nodig heeft of niet. De medische specialist die twee ton verdient, en zijn partner die niet werkt, krijgen het basisinkomen 
terwijl ze het niet nodig hebben. De baanloze krijgt het terwijl hij er niet van kan leven en meer nodig heeft. Het basisinkomen is te weinig specifiek. 
Dit probleem speelt ook bij het feministische argument voor het basisinkomen. Sommigen pleiten voor het basisinkomen omdat hierdoor ook degenen die 
(gedeeltelijk) thuisblijven om een kind op te voeden, een eigen inkomen hebben. Nu is er veel voor te zeggen dat het opvoeden van kinderen mede een 
economische activiteit is waar een vergoeding tegenover mag of zelfs moet staan. De economie kan slechts blijven draaien wanneer er steeds een nieuwe 
generatie productieve mensen wordt opgevoed en opgeleid. De mate van hun productiviteit is sterk afhankelijk van die opvoeding en scholing. De kosten 
daarvan kunnen worden gezien als overheadkosten van de economie als geheel. Ouders staan tegenwoordig onder financiële druk om allebei te werken, en 
er is uiteraard het probleem van de eenoudergezinnen. Maar dit probleem kan ook worden opgelost door de kinderbijslag fors te verhogen en hier eventueel 
een andere naam aan te geven om uit te drukken dat het in feite om een opvoederssalaris gaat. Een basisinkomen gaat naar iedereen en de hoogte houdt 
geen rekening met specifieke omstandigheden. Zo heeft een peuter veel meer ouderlijke zorg nodig dan een 14-jarige. Niet voor niets gaan moeders vaak 
weer (parttime) werken zodra de kinderen naar school gaan. 
  
Wederkerigheid 
Op de tegenwerping dat mensen door een basisinkomen maar weinig geneigd zullen zijn om te werken, antwoorden voorstanders dat maar weinig mensen 
het verdragen om de hele dag achter de geraniums te zitten. Ze wijzen op het grote aantal mensen dat in Nederland vrijwilligerswerk verricht. Veel mensen 
zullen altijd wel in enige mate actief blijven. Maar dat is nog iets anders dan produceren voor de vraag. Mensen hebben behoefte aan zeer bepaalde 
producten en diensten, en zijn daarom bereid ervoor te betalen. Door het inkomen dat de producent zo verdient, kan hij als consument anderen weer betalen 
om in zijn behoeften te voorzien. Die wederkerigheid is het oerprincipe van de economie: twee mensen doen iets voor elkaar. Het geld is in feite een 
boekhouding die bijhoudt wie iets voor een ander heeft gedaan en daarom nog recht heeft op een bepaalde hoeveelheid consumptie. Geld heeft op zichzelf 
geen enkele waarde. Het heeft slechts waarde voor zover er goederen en diensten tegenover staan. Die moeten dan wel eerst geproduceerd worden. Als er 
wel geld is in een samenleving, maar te weinig goederen en diensten, dan krijg je gewoon forse inflatie. Daarbij hebben mensen geen behoefte aan zomaar 
goederen en diensten, maar hebben zij een specifieke vraag naar heel bepaalde goederen en diensten. Dat maakt het belangrijk dat er in de economie een 
continu 'gesprek' op gang is tussen producenten en consumenten, en dat de eersten werken naar aanleiding van de vraag die de laatsten stellen. Het idee 
van het basisinkomen komt in feite voort uit de wens om niet meer te hoeven luisteren naar de behoeften van anderen, om financieel onafhankelijk te zijn van 
andere mensen. Hoe hoger het basisinkomen is, hoe meer de directe relatie tussen de vraag naar en het aanbod van producten en diensten verbroken wordt 
en hoe minder er in functie van de vraag dreigt te worden geproduceerd. Dat is kort gezegd het kernprobleem van het basisinkomen. 
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