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WAAROM MOET IEDEREEN EEN 
BASISINKOMEN KRIJGEN?
“Om twee simpele redenen. Allereerst 
wordt het steeds moeilijker om iedereen 
aan het werk te krijgen en te houden. 

Dankzij automatise-
ring en innovatie is er 
namelijk simpelweg 
minder werk te doen. 
Banen moeten tegen-
woordig gecreëerd 
worden, en dat kost 
geld. Tegelijkertijd 
bestaat er een woud 
van verschillende toe-
slagen en uitkeringen, 
waarop weer wordt 
toegezien door een 
leger peperdure amb-
tenaren. Daarnaast 
neemt de druk op het 
milieu toe door over-
productie en overcon-
sumptie. Onze con-

clusie is daarom: groei werkt niet meer. 
Het mag allemaal best wat minder.
“Ten tweede is de welvaart historisch 
ongelijk verdeeld. Wij vinden: iedereen 
heeft evenveel recht op licht, lucht en 
water, en de opbrengst van de grond. 

Waarom leven we dan in een wereld 
van koningen en onderdanen, groot-
grondbezitters en landlozen? Het is het 
recht van de sterkste. Het OBi (Onvoor-
waardelijk Basisinkomen, red.) ondermijnt 
die ontwikkeling en schept voor ieder-
een een bodem, een terp zodat je voeten 
niet nat worden - want daar gaat het om. 
Je maakt mensen autonomer. Wie nu 
een uitkering heeft, vreest voortdurend 
voor zijn inkomen. Met een basisinko-
men hoeft dat niet meer. Dan ga je je ook 
meer ontwikkelen. Bovendien heb je een 
betere uitgangspositie bij loononder-
handelingen, omdat je minder afhanke-
lijk bent van betaald werk.
“Omgekeerd zullen de mensen die 
het nu allemaal zo druk hebben - onze 
samenleving dicteert dat ook; als je niet 
druk bent, tel je niet mee - meer tijd krij-
gen om hun leven anders in te richten. 
Veel mensen hebben hun school- en 
beroepskeuze laten bepalen door de 
mogelijkheid om geld te verdienen. Met 
een OBi krijgen ze meer gelegenheid om 
te doen wat ze zelf leuk of belangrijk 
vinden. En waarom zou dat niet vrijwil-
lig kunnen? Zonder al dat vrijwilligers-
werk zou de samenleving vandaag de 
dag trouwens niet eens meer draaien.”

MAAR ALS MENSEN NIET HÓEVEN 
TE WERKEN, DAN WERK JE TOCH 
LUIHEID IN DE HAND: EEN LAND 
VOL BANKHANGERS?
“Dat is een hele primitieve achterdocht. 
Ik geloof niet dat er mensen zijn die te 
lui zijn om te werken. Iedereen staat op 
en gaat naar bed na een aantal dingen 
te hebben gedaan. En wat je dan pre-
cies doet… de één zal in de ogen van de 
ander meer doen dan de ander. Betaald 
of onbetaald. Er is een mentaliteitsver-
andering nodig, we moeten werk als een 
keuze gaan zien, niet als een plicht. Ik 
steek heel veel tijd in deze vereniging; 
daar word ik toch ook niet voor betaald? 
We leven nu in een samenleving die 
nietsdoen juist úitlokt. Als je werkloos 
bent, zit je in het verdomhoekje en wordt 
er op je neergekeken. Werken is de norm 
en doe je niet mee, dan val je buiten de 
boot. Dan is de kans ook groot dat je uit 
balorigheid niets blíjft doen.
“Ik geloof overigens wel dat mensen 
soms de behoefte hebben om zich te kun-
nen vervelen, om nieuwe inspiratie op te 
doen. Ik raad iedereen het boek Sterke 
Wanja aan, van Otfried Preussler, over 
een jongen die zeven jaar op de kachel 
zit voordat hij de wereld intrekt. Verve-

ling gaat vanzelf over, dat weet ik zeker. 
Op een gegeven moment komt er een 
impuls. Of dat nu groente verbouwen is, 
of putjesschepper op zee worden.”

EN WIE GAAT DAN HET WERK 
DOEN DAT NIEMAND WIL DOEN, 
MAAR DAT TOCH GEDAAN MOET 
WORDEN, ZOALS SCHOONMAKEN 
OF IN DE KAS WERKEN?
“Dat is gewoon een kwestie van een 
juiste beloning. Wie zwaar of eentonig 
of vies werk doet, die moet daarvoor 
voldoende gecompenseerd worden. 
Dan zijn er heus wel mensen die dat 
willen doen. En werknemers zouden 
in de bedrijfsvoering moeten worden 
betrokken. Mede-eigenaren worden, of 
in ieder geval meedelen in de winst. Dat 
werkt heel motiverend.”

HOE GAAN WE DAT BETALEN, EEN 
UITKERING VOOR 12 MILJOEN VOL-
WASSEN NEDERLANDERS?
“Onze vereniging heeft een 5-stappen-
plan opgesteld waarbij het basisbedrag 

steeds een beetje wordt verhoogd. Bij 
de laatste stap heeft iedereen een maan-
delijks basisinkomen van 900 euro, iets 
lager dan onze huidige AOW. Volgens 
onze berekening is voor de invoering 
24 miljard euro méér nodig dan er nu 
wordt uitgegeven aan de sociale zeker-
heid. Dat kan worden vergaard door 
de btw en de loonbelasting drastisch te 
verhogen, zoals bijvoorbeeld in Zwe-
den (daar ligt de btw op goederen en dien-
sten op 25 %, red.). Daardoor zou het 
leven wel een stuk duurder worden. 
Er is een combinatie van belastingver-
hogingen nodig, denken wij. Eerlijkere 
belasting ook. Bijvoorbeeld een ver-
hoogde vennootschapsbelasting of ver-
mogensbelasting, naast een verhoogde 
btw. Je kunt ook denken aan een ecotax 
- een belasting voor milieuvervuilende 
bedrijven. En de zogenaamde tobintax, 
een belasting op fi nanciële transacties. 
Maar we hebben ook met Europese 
richtlijnen te maken. Dat is ook een 
van de redenen dat er nu een Europese 
petitie ligt om het OBi op EU-niveau te 
bespreken (zie kader).
“Het levert ook iets op: al die verschil-
lende aftrekregelingen, subsidies, toe-
slagen en uitkeringen kunnen worden 

afgeschaft. En wat dacht je van dat 
enorme leger aan ambtenaren dat nu 
nodig is om die te controleren? De soci-
ale dienst, het UWV: allemaal niet meer 
nodig met één basisinkomen. Het is een 
stuk eenvoudiger en frauderen is nau-
welijks mogelijk.”

HOE VOORKOMEN WE DAT IEDER-
EEN UIT DE EU NAAR NEDERLAND 
KOMT OM HIER EEN OBI TE 
KRIJGEN?
“Het wordt op basis van nationaliteit 
verstrekt, dus niet elke EU-burger komt 
ervoor in aanmerking. Maar we streven 
er natuurlijk naar dat het in alle EU-
landen wordt ingevoerd, of zelfs in de 
hele wereld. Er is al een proef gedaan 
in Namibië (Zuidwest-Afrika), waarbij 
een basisinkomen werd verstrekt vanuit 
kerkelijke organisaties. Met name vrou-
wen - de meerderheid van de beroeps-
bevolking daar - gingen bedrijfjes opzet-
ten, zorgden dat kinderen naar school 
gingen, er kwam betere hygiëne en de 
criminaliteit daalde. Let wel, ze gingen 
dus niet op hun gat zitten; ze gingen 
juist harder werken!”

WEEK VAN HET BASISINKOMEN
(en Prinsjesdag natuurlijk)

De traditionele ‘derde dinsdag van september’ - waarbij Koning Willem-
Alexander zijn eerste Troonrede zal voorlezen - valt midden in de (6de) 
Internationale Week van het Basisinkomen, die dit jaar plaats heeft van 
16 t/m 22 september. Wie heeft de beste Miljoenennota?
• Info & activiteiten: www.week-van-het-basisinkomen.nl

Nooit meer werken? Zover is het nog niet, maar u kunt de petitie om het 
Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) op de EU-agenda te krijgen nog tot 
14 januari 2014 ondertekenen. Er zijn één miljoen handtekeningen uit de 
hele EU nodig. (Eind augustus stond de teller op 65.000). 
• Meer info & tekenen: www basisinkomen.nl / www.basisinkomen.eu
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Nu de crisis dan echt voelbaar wordt en het aantal 
werklozen en huisuitzettingen schrikbarend toeneemt, 
wordt het voorstel voor een Onvoorwaardelijk 
Basisinkomen (OBi) weer van stal gehaald. Krankzinnig 
plan of briljant idee? Vijf vragen aan Ad Planken, voorzitter 
van de Vereniging Basisinkomen in Nederland. “Werk moet 
een keuze worden, niet een plicht.”

Ad Planken is gepensioneerd 
gynaecoloog 

Gratis geld 
voor iedereen!

Leuker kunnen we 
het niet maken
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi), zoals 
voorgesteld door de Vereniging Basisinkomen, 
onderscheidt zich van bestaande uitkeringen door 
het feit dat het onvoorwaardelijk is. Bij de huidige 
bijstands- of werkeloosheiduitkering mag je bij-
voorbeeld geen (extra) inkomsten of vermogen 
hebben en de overheid eist dat je solliciteert. Het 
principe achter het OBi is juist dat elke volwas-
sen inwoner recht heeft op een standaardinko-
men van staatswege, ongeacht eigen vermogen 
of inkomsten, of dat van de partner of kinderen. 
Solliciteren mag, maar hoeft dus niet. En als je 
er ‘bij werkt’ word je niet gekort; je mag je extra 
inkomsten gewoon houden. Sterker nog: zelfs mil-
jonairs krijgen een basisinkomen.

Omgekeerde belasting
Maar: de loonbelasting voor werkende mensen 
zal fl ink moeten worden verhoogd: mogelijk tot 
vijftig procent, denkt de Vereniging Basisinkomen. 
Dus: hoe meer je (extra) verdient, hoe meer belas-
ting je betaalt en hoe meer je dus meebetaalt 
aan je eigen (en je buurmans) basisinkomen. Op 
een zeker moment ben je dan misschien zelfs 
wel meer belasting schuldig dan dat je inkomen 
groot is. Daartoe oppert de vereniging voor een 
systeemvorm van ‘negatieve inkomstenbelas-
ting’: de staat trekt een vast bedrag per jaar van 
je belastingen af; als je geen belasting hoeft te 
betalen (omdat je niets extra verdient) wordt dit 
bedrag uitgekeerd. De staat is jou dus geld schul-
dig, i.p.v. andersom. 
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Een links ideaal?
Het idee voor een onvoorwaardelijk basisinkomen 

(de term is van econoom en Nobelprijswinnaar Jan 
Tinbergen uit 1934) wordt op de politieke agenda gezet 

door D66 en de PPR (die later opging in GroenLinks). Maar 
de plannen raken in de vergetelheid door de invoering van het 

Minimumloon (1968) en de Algemene Bijstandswet (1965). Het 
idee blijft echter doorsudderen en wordt door verschillende politieke partijen 
en het Centraal Plan Bureau (CPB) onderzocht. In 1989 wordt de Vereniging 
Basisinkomen opgericht. 
Een links ideaal, zou je denken. Maar het was de VVD die het plan de laatste 
keer op de agenda zette. Hun populaire minister Zalm van Financiën stofte 
het idee in 1994 af tijdens Paars 1, samen met D66-collega van Economi-
sche Zaken Hans Wijers. Het doel was een vereenvoudiging van het sociale 
stelsel. Maar PvdA-minister van Sociale Zaken Melkert zag er geen been in, 
en dus werd het plan weer in de ijskast gelegd.
Door de economische crisis staat het OBi weer volop in de schijnwerpers, 
merkt Ad Planken: “Ik krijg veel meer aanvragen voor lezingen en interviews 
dan een paar jaar geleden. Het basisinkomen is (weer) een hot topic.” 


