
Volgens Ad Planken, voorzitter van Vereniging 
Basisinkomen, moet op termijn iedere Nederlandse 
burger een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen. 
Het Europees burgerinitiatief dat momenteel loopt, 
ziet hij als een stap in de goede richting. 

Als we spreken over het basisinkomen, waar hebben we het dan 
eigenlijk over en wie zouden ervoor in aanmerking moeten 
komen?
‘Wij hanteren als Vereniging Basisinkomen de definitie 
zoals die geformuleerd is door het Basic Income Earth 
Network (BIEN), waar wij bij aangesloten zijn. Een basisin-
komen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan 
iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voor-
waarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het 
net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger 
inkomen wil, blijft aangewezen op andere bronnen zoals 
inkomsten uit arbeid.’ 

Het idee van een basisinkomen is niet nieuw. Kunt u iets 
vertellen over de geschiedenis ervan?
‘Het idee als zodanig is inderdaad al erg oud. De vijftiende-
eeuwse schrijver Thomas More deed in zijn boek Utopia al 
het voorstel om diefstal te voorkomen door dieven een vast 
salaris te geven in plaats van te straffen. Een tweede 
belangrijke figuur voor het idee van een basisinkomen was 
de Engels-Amerikaanse filosoof Thomas Paine (1737-1809 
–red.). Hij stelde dat ieder mens evenveel recht had op het 
gebruik van de aarde. Om een einde te maken aan de 
oneerlijke verdeling van grond stelde hij voor om heffingen 
op grondbezit in te voeren, om vervolgens elke burger een 
even groot deel van de opbrengsten te geven.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw is het begrip 
basisinkomen daadwerkelijk geïntroduceerd, in Nederland 
door de econoom Jan Tinbergen. Na de Tweede Wereldoor-
log begon het idee van een basisinkomen aan een opmars, 

vooral in Denemarken en Nederland. In de jaren tachtig 
bereikte de aandacht in Nederland een hoogtepunt. In 
1985 adviseerde de Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) de invoering van een gedeeltelijk 
basisinkomen, een advies dat helaas niet door de regering 
werd opgevolgd. In 1987 werd vervolgens de Stichting Werk-
plaats Basisinkomen opgericht door de Voedingsbond FNV, 
het CNV en de PPR (een van de voorlopers van Groen-
Links). Deze Werkplaats Basisinkomen ging in 1991 op in 
de Vereniging Basisinkomen (VBi).’ 

Wat is het doel van uw vereniging?
‘Onze doelstelling is om de invoering van het basisinkomen 
te bevorderen. Het is wel belangrijk om te vermelden dat 
wij een onvoorwaardelijk basisinkomen willen, want andere 
verenigingen vullen het begrip basisinkomen anders in. 
Aanvankelijk was de VBi vooral een debatingclub waar 
druk gediscussieerd werd, maar nauwelijks campagne 
gevoerd. Sinds een paar jaar zijn we bezig om een meer 
activistische koers te varen. We zoeken nadrukkelijk 
samenwerking met economen en andere deskundigen die 
ons willen helpen om op wetenschappelijke en begrotings-
technisch verantwoorde wijze een stappenplan te formule-
ren om het onvoorwaardelijk basisinkomen op termijn te 
kunnen invoeren. Daarnaast werken we ook steeds meer 
internationaal samen met netwerken die zich net als wij 
sterk maken voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Zo 
zijn we erin geslaagd om het Europees burgerinitiatief voor 
een Onvoorwaardelijk Basisinkomen bij de Europese 
Commissie te registreren (zie kader –red.). Dit initiatief 
geeft ons een mooie mogelijkheid om campagne te voeren. 
Vooral de laatste maand begint deze zijn vruchten af te 
werpen, omdat steeds meer mensen interesse krijgen voor 
het basisinkomen en de petitie tekenen.’ 

Wat zijn de voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen?
‘Dat zijn er vele. In de eerste plaats kun je door de invoe-
ring van een onvoorwaardelijk basisinkomen de regelge-
ving aanmerkelijk vereenvoudigen, omdat sociale uitkerin-
gen en de daarbij horende bureaucratie niet langer nodig 
zijn. Daarnaast zorgt het voor armoedebestrijding en 
verbetering van de sociale zekerheid. Ten derde geeft het 
onvoorwaardelijk basisinkomen je soevereiniteit over je 
eigen leven. Vanaf je jeugd heb je financiële zekerheid en je 
bent vrijer om je hart te gaan volgen. Ook geeft het je een 
betere onderhandelingspositie ten opzichte van je werkge-
ver, omdat je niet meer elk werk hoeft te accepteren. 
Daardoor kun je betere arbeidsomstandigheden eisen. 
Bovendien ben je niet meer totaal financieel afhankelijk 
van je partner. Een ander argument is dat je minder hoeft 
te werken, waardoor er weer meer banen vrijkomen voor 
mensen die nu zonder werk zitten. Je krijgt dus een 
herverdeling van de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel is 
dat je door minder te werken minder stress hebt. Ten slotte 
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zullen mensen meer oog voor hun natuurlijke leefomge-
ving krijgen, wanneer ze verzekerd zijn van een vast 
inkomen.’ 

Dit klinkt allemaal prachtig, maar hoe ga je het basisinkomen 
financieren?
‘Een deel van het basisinkomen hebben we al in de vorm 
van alle uitkeringen die er zijn, heel veel controle-instanties 
en overbodige bureaucratie zullen verdwijnen. Volgens de 
berekeningen in ons stappenplan zal de overheid voor de 
invoering van het onvoorwaardelijk inkomen 24 miljard 
euro méér moeten uitgeven aan sociale lasten dan nu. Dat 
kan gefinancierd worden door een mix van bezuinigingen 
op de algemene staatsuitgaven, een extra toptarief inkom-
stenbelasting, een verhoging van de ecotax, verhoging van 
de btw en de invoering van een Tobinbelasting op financi-
ele transacties. Wel zul je altijd moeten nagaan wat de 
gevolgen van een verhoging zijn. Een hogere btw betekent 
immers dat de koopkracht voor de consument vermindert. 
Dit verlies zul je op een andere manier moeten compense-
ren. Bij de financiering van het basisinkomen zul je dus 
heel nauwkeurig moeten uitwerken wat de voor- en nadelen 
voor de verschillende betrokkenen zijn. Zo ver zijn we nu 
nog niet.’ 

Een veelgehoord kritiekpunt is dat mensen minder geneigd 
zullen zijn om te gaan werken als ze een basisinkomen ontvan-
gen. Wat vindt u hiervan?
‘Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn genoeg voorbeelden 
waaruit blijkt dat de meeste mensen niet minder gaan 
werken als ze dat niet meer zouden hoeven. Zo waren de 
inwoners van een Belgisch stadje financieel onafhankelijk, 
nadat zij een enorme geldprijs in de loterij Win for your life 
hadden gewonnen, maar de meesten bleven toch gewoon 
werken. Door de invoering van het onvoorwaardelijk 
basisinkomen zullen bijstandsgerechtigden ook niet meer 
gediscrimineerd worden, omdat iedereen hetzelfde 
inkomen krijgt.’ 

Zijn er voorbeelden van landen waar het basisinkomen is 
ingevoerd?
‘Ja, die zijn er zeker. In de Verenigde Staten en Canada is of 
wordt er mee geëxperimenteerd, maar ook in landen als 
Namibië, Oeganda en India. Vooral India is een mooi 
voorbeeld van een geslaagd experiment. In september 2012 
is hier met hulp van econoom en medeoprichter van BIEN, 
Guy Standing, op het platteland een pilot gestart met een 
overdrachtsinkomen (vergelijkbaar met een basisinkomen). 
Dat werd gefinancierd uit subsidies van UNESCO. Uit deze 
pilot, die wetenschappelijk is onderzocht, kwam naar voren 
dat de gezondheid van de betrokkenen beter werd, er meer 

kinderen naar school gingen, het aantal ondernemingen 
toenam en vrouwen onafhankelijker werden van mannen. 
Dit experiment was zo’n succes dat de Indiase regering nu 
aan het bestuderen is hoe ze het basisinkomen in het hele 
land kunnen invoeren. In Brazilië is onder Lula in 2003 
daadwerkelijk een basisinkomen in de wet opgenomen. Dit 
project heet Bolsa Familia. Dit basisinkomen is wel voor-
waardelijk, want families komen alleen in aanmerking als 
hun kinderen naar school gaan en worden ingeënt. Dankzij 
Bolsa Familia hebben miljoenen Braziliaanse families de 
ergste armoede achter zich gelaten en het project ver-
spreidt zich inmiddels als een olievlek over Zuid-Amerika.’ 

Tot slot: waarom zouden wij als SP het idee van een onvoor-
waardelijk basisinkomen moeten steunen?
‘Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom de SP het 
basisinkomen niet zou steunen. Het sluit immers prima aan 
bij de socialistische gedachte van gelijkheid voor iedereen. 
Ook zou het de sociale zekerheid enorm verbeteren.’
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sP En hEt basisinkomEn
SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘Een onvoorwaardelijk 

basisinkomen is een sympathiek idee, maar ook niet meer dan 

dat. Socialisten vinden dat iedereen zijn bijdrage moet leveren 

aan de maatschappij. Dat wij produceren en diensten leveren 

voor een ander en die ander voor ons. Alleen op die manier 

kunnen we een samenleving in stand houden en verbeteren. Die 

bijdrage lever je naar vermogen. Het onvoorwaardelijk basisin-

komen gaat niet uit van die bijdrage. Als je genoegen neemt met 

het basisinkomen hoef je niet meer bij te dragen aan het geheel. 

Om die reden is het basisinkomen er nooit gekomen. Wie er 

beter over nadenkt moet de vraag beantwoorden hoe hoog dat 

basisinkomen dan moet zijn. Genoeg om niet dood te gaan is te 

weinig om van te leven. In Nederland kennen we een basisinko-

men: de AOW. Maar voor wie wel kan werken is een basisinko-

men niet nodig. Zij hebben recht op werk en een fatsoenlijk loon. 

En als zij niet kunnen werken door werkloosheid of arbeidsonge-

schiktheid hebben ze recht op een uitkering die meer is dan 

genoeg om niet dood te gaan. Voor wie niet kan werken hebben 

we een basisinkomen: de (te lage) bijstand. De strijd moet niet 

gaan over een basisinkomen ja of nee, maar om een fatsoenlijk 

inkomen voor wie wel wil maar niet kan bijdragen aan de samen-

leving. Het argument dat een basisinkomen een vereenvoudi-

ging van de sociale zekerheid zou zijn gaat niet op. De meeste 

uitkeringen zijn gerelateerd aan je laatste loon. Je werk verliezen 

door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en dan aangewe-

zen zijn op een basisinkomen is een grote achteruitgang.’
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