
, Basisinkomen: meer dan 
idealisme alleen 
STEVEN VAN SCHILFGAARDE* 

Lubbers heeft het toch gered: 500.000 werklozen 
in 1990. Volgens het Centraal Bureau van de 
Statistiek (CBS) lag de geregistreerde 
werkloosheid in de periode december 
1987 -februari 1988 op gemiddeld 485.000. 1 Met 
één pennestreek is deze prestigestrijd beslecht: 
een andere def'mitie, een andere telling en de 
doelstelling wordt gehaald. Lubbers kan tevreden 
zijn! 

Bovenstaand voorbeeld is niet incidenteel, beleid 
wordt in Den Haag gemaakt op punten, een totaalvisie 
ontbreekt. Ministerde Koning wil een verlaging van het 
minimumjeugdloon, fractieleider De Vries (ook CDA) 
niet. De Koning heeftditvoorstel inmiddels drie maal (!) 
in het parlement verdedigd en verloren. Toch blijft hij 
verbeten vasthouden : 'hij "gelooft in" dit punt'. 

Middelen worden doelen op zich, in de bedrijfseco
nomie wordt dit wel 'branden blussen' genoemd. Men 
is zo geobserdeerd door de korte-termijn-probleme.n 
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dat men aan lange-termijn-beleid niet toekomt: een 
strategisch plan ontbreekt en de Tweede Kamer maar 
brandjes stichten en water aandragen . 

Politieke jongerenorganisaties hebben het grote 
voordeel dat zij kunnen ontsnappen aan de besloten 
korte-termijn-wereld van politiek Den Haag. Zij kun
nen nadenken over onderliggende structurele proble
men en daarvoor een (langetermijn) visie ontwikkelen. 

Hetthema arbeid heeft ook bij politieke jongerenor
ganisaties grote belangstelling. Van links (PSP-jonge
ren, PPR-jongeren) tot rechts (JOVD) komen zij tot de 
onvermijdelijke conclusie dat een basisinkomen grote 
voordelen biedt en op lange termijn een vorm van 
basisinkomen moet worden ingevoerd. 

Ook de Jonge Democraten pleiten voor een stapsge
wijze invoering van een basisinkomen. Dit is ook lo
gisch daar het basisinkomen zowel een antwoord is op 
de economische situatie nu en in de toekomst (met zijn 
(hoge) structurele werkloosheid, high-tech samenle
ving en alle problemen daaromheen) als een maat
schappijvisie weergeeft. 

Met een basisinkomen wordt ingespeeld op veran
deringen die zich op dit moment in onze maatschappij 
afspelen als individualisering, veranderende opvattin
gen overarbeidsethos, emancipatie, etc .. Hierbij wordt 
aangesloten bij de in de beginselverklaring van de 
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Jonge Democraten verwoorde uitgangspunten van het 
politiek handelen als individuele ontplooiing en ver
antwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, verdraag
zaamheid, solidariteit en emancipatie, die ook D66 niet 
onbekend in de oren zullen klinken. 

Wat is een basisinkomen? 

Een basisinkomen is een inkomen dat iedere Neder
landse ingezetene van de overheid krijgt. Verschillen in 
beroep,ofmenwerk heeftofniet,of men man of vrouw, 
gehuwd of ongehuwd is etc. doen niet ter zake. Alleen 
naar leeftijd wordt gedifferentieerd . 

De Jonge Democraten stellen een basisinkomen 
voor van ongeveer f 550,- voor volwassenen tot 65 
jaar. Tot 18 jaar wordt de kinderbijslag vervangen 
door een geleidelijk oplopend basisinkomen, dat op 
het 1 8e jaar f 550,- moet gaan bedragen. 

Naast het basisinkomen moet de mogelijkheid be
staan een aanvulling te verkrijgen tot het sociaal mini
mum. Om hiervoor in aanmerking te komen moet in 
principe een scholingsprogramma worden gevolgd. 
Voor deze laatste verplichting kan ontheffing worden 
verleend in bepaalde, duidelijk omschreven, omstan
digheden (bijv. na een bepaalde leeftijd, arbeidsonge
schikt) . 

Andere toeslagen/ aanvu II ingen/uitkeringen/verze
keringen moeten worden overgelaten aan particulier 
initiatief/sociale partners, waarbij de overheid alleen 
een voorwaarden scheppende taak heeft. Elke werk
nemer moet hierover vrijwillig kunnen beslissen. 

Waarom een basisinkomen? 

Met invoering van een basisinkomen wordt getracht 
onderstaande doelstellingen te bereiken. 

Invloed van deoverheid op het individu. In de huidige 
samenleving bestaat een sterke trend tot individualise
ring . Het aantal personen per huishouden neemt af, 
terwijl daarnaast het aantal inkomens per huishouden 
toeneemt. Dezetrend is verklaarbaar uit hetemancipa
tiestreven en is positief te waarderen. Op deze trend 
wordt in ons huidige sociaal-fiscaal stelsel echter niet 
ingespeeld. Invoering van een basisinkomen schept de 
mogelijkheid om iedereen individueel te benaderen. 

De invloed van de overheid op het individu wordt 
minder, van ambtelijke willekeur en daarmee gepaard 
gaande onrechtvaardigheden is voor wat betreft het 
basisinkomen geen sprake. Iedereen wordt gelijk be
handeld. 

Door het basisinkomen ontstaat een duidelijke 
taakafbakening tussen overheid en individuele verant
woordelijkheid . Naast het basisinkomen heeft de over-

heid weinig plichten en daardoor het individu weinig 
rechten . Deze vrijheid van het individu, die ook geldt 
ten opzichte van de werkgever en partner (door een 
basisinkomen is men financieel minderafhankelijk van 
werkgever en partner) schept de mogelijkheid het 
leven naar eigen inzicht in te richten . Individuele ont
plooiing en emancipatie worden bevorderd door het 
basisinkomen! 

Inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op 
dit moment is er een zeer grote werkloosheid, toename 
van werkgelegenheid is een noodzaak tervoorkoming 
van maatschappelijke ontwrichting voor degenen die 
betaalde arbeid willen verrichten. 

De werkloosheid kan op twee manieren worden 
bestreden: door arbeidstijdverkorting en door meer 
arbeid in het produktieproces in te zetten. Het basisin
komen stimuleert beide. 

Arbeid zal ten opzichte van kapitaal in prijs dalen. Dit 
wordt bereikt doordat het brutoloon zal worden ver
laagd in combinatie met een verbreding van de hef
fingsgrondslag voorde collectieve lasten. Bij invoering 
van een basisinkomen wordt voor loontrekkenden het 
brutoloon zodanig verlaagd dat het nieuwe nettoloon, 
vermeerderd met het basisinkomen, gelijk is aan het 
vroegere netto loon. 

Doordat arbeid ten opzichte van kapitaal in prijs 
daalt zal meer arbeid worden ingezet, waardoor de 
werkgelegenheid toeneemt. Arbeidstijdverkorting 
wordt gestimuleerd doordat de inkomensachteruit
gang procentueel minder wordt vanwege het (vaste) 
basisinkomen. De bereidheid om minderte gaan wer
ken stijgt hierdoor, waardoorde werkloosheid daalten 
vrouwen een grotere kans krijgen in het arbeidsproces. 

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen . Arbeid zal 
in de toekomst steeds flexibeler ingezet gaan worden. 
Steeds minder zal met vaste contracten worden ge
werkt en steeds meer met taakgerichte afspraken en 
contracten zondervastlegging van de arbeidsduur. Wil 
deze vorm van arbeid aantrekkelijk zijn dan zal een 
bepaald basisbedrag beschikbaar moeten zijn: het 
basisinkomen. 

De nieuwe high-tech maatschappij eist van mensen 
een zeer grote aanpassing. Willen mensen zich in deze 
maatschappij handhaven, dan is een continu scho
lingsproces noodzakelijk. Een basisinkomen leidt er
toe datde loonkosten zullen dalen en dus ookde kosten 
van onderwijs. Hierdoor zal voor iedereen nascholing 
beschikbaar zijn. 

Tevens zal door de lage loonkosten onderzoek wor
den bevorderd . 

De economische effecten. Doordat het basisinko
men f 550,- bedraagt zal beschikbaarstelling voor de 
arbeidsmarkt blijven plaatsvinden: het basisinkomen 
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is te laag om van te leven. Wel zal het aantal uren dat 
betaalde arbeid verricht wordt dalen, wat ook één van 
de doelstellingen is. 

Het basisinkomen geeft een basis waardoor het 
starten van een bedrijf structureel gemakkelijker 
wordt. Het stimuleert eigen initiatief en een basisinko
men zal de economische groei bevorderen. Vooral het 
midden- en kleinbedrijfzal hiervan kunnen profiteren.2 

Bovendien zal veel maatschappelijk nuttig werk, dat nu 
onbetaalbaar, weer betaalbaar worden. 

Door invoering van het basisinkomen verliest het 
minimumloon zijn behoeftekarakter, het kan dan ook 
worden afgeschaft. Dit zal de flexibiliteit op de ar
beidsmarkt vergroten. 

Door het inzetten van meer arbeid zal zuiniger wor
den omgesprongen met grondstoffen, omdat deze 
produktiefactor duurder wordt. Dit kan nog worden 
versterkt door grondstoffen extra te belasten; hierdoor 
wordt ingespeeld op de ecologische schaarste. 

De financierbaarheid 

Het basisinkomen zou onbetaalbaar zijn en tot een 
sterke stijg ing leiden van de collectieve uitgaven. Deze 
redering is onjuist. 

Zoals hierboven beschreven zal het nationaal inko
men niet dalen, maar stijgen. Invoering van het basisin 
komen betekent dat de geldstromen in onze.economie 
anders gaan lopen, juist met de bedoeling om boven
staande doelstellingen te verwezenlijken . 

In de discussienota Basisinkomen : visie, illusie of 
strategie van D66 wordt uitgebreid stilgestaan bi j de 
financieringsproblematiek en overtuigend aange
toond dat een basisinkomen zoals door de Jonge 
Democraten wordt voorgesteld, financierbaar is. 

Ook de collectieve uitgaven en daarmee de collec
tieve lastendruk hoeven niet sterk te stijgen . Indien de 
uitbetaling van loontrekkenden, zoals ook de WRR3 
voorstelt, zal geschieden door de fiscus aan bedrijven 
en het basisloon wordt verrekend metdoorbedrijvente 
betalen belasting zullen de collectieve uitgaven hier
door nietstijgen. 

Degenen die nu een uitkering krijgen van de over
heid zullen dat na invoering van het basisinkomen ook 
krijgen, de collectieve uitgaven veranderen hierdoor 
niet. 

De enigen die bij invoering van een basisinkomen 
een stijging van de collectieve uitgaven veroorzaken 
zijn die mensen die geen zelfstandig inkomen hebben, 
de afhankelijke partners. Dit betreft een kleine 
2 miljoen mensen en de stijging van de collectieve 
uitgaven blijft dus in het somberste geval beperkt tot 
13 miljard gulden . 

Conclusie 

Een nieuwstelsel en zeker een zo ingrijpendewijziging, 
heeft grote maatschappelijke consequenties. Het kan 
nooit zo zijn dat iedereen tevreden wordt gesteld . 
Indien men dit wel wil bereiken, wordt dezelfde fout 
gemaakt als tot nu toe. Men verliest zich in details, 
waardoor de grote li jnen (en lange-termijn-visie) niet 
meer worden gezien. Dit alles leidt tot grote complexi
teit en waarschijnlijk marginale verbeteringen. 

Een basisinkomen is natuurlijk geen doel op zichzelf, 
maar een middel om in de samenleving bepaalde 
doelstellingen te bereiken. Met een basisinkomen kan 
een antwoord worden gegeven op de economische 
situatie nu en in de toekomst en het geeft een maat
schappijvisie weer die juist sterk bij de ideeën van D66 
aansluit. Een basisinkomen is niet alleen een idealis
tisch beeld, ook economische overwegingen pleiten 
voor invoering . 

Het basisinkomen moet daarom betrokken worden 
bij de lange-termijn-visie van D66, zodat men weet 
waarvoor men branden sticht en blust. 

Noten 
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