
PERSPECTIEF 

Een nieuw paternalisme 
Hoe li.ritisch is het voorstel voor een basisinli.omen 

Door Christiaan de Vries 

A 
I weer ruim twee decennia lang 
leven we met een stijgende werk
loosheid, toenemende arbeidson

geschiktheid, kortom een groeiend aantal 
mensen dat een beroep moet doen op het 
stelsel van sociale zekerheid. Dit heeft con
juncturele redenen, maar wat we tevens 
zien is een fundamentele reorganisatie 
van de wijze waarop wordt geproduceerd 
en de economische activiteit meer in het 
algemeen gestalte krijgt. Daardoor ont
staat wat wij de sociaal-economische pro
blematiek zijn gaan noemen. Steeds min
der mensen nemen deel aan de arbeid en 
moeten voor hun eigen inkomen een be
roep doen op de staat. 

Voor een goede discussie is 
een probleematisering nodig 
van vanzelfsprekendheden. 

de menselijke ervaring en de ervaring van 
het menselijke. In een op dergelijke wijze 
vormgegeven maatschappij krijgt het da
gelijks leven vanzelf een geproduceerd ka
rakter. Dit feit wordt weerspiegeld in het 
gevoel dat iedereen wel kent, namelijk te 
worden geleefd door omstandigheden waar
op men zelf geen invloed heeft. 

Al te vaak blijken de 
pleitbezorgers voor een 

basisinkomen te redeneren 
in het verlengde van 

ontwikkelingen die reeds 
Het basisinkomen als ontwerp 

gaande zijn. Daarom hier 
enkele kanttekeningen. 

In het licht van deze maatschappelijke 
ontwikkeling moet de thematiek van het 
basisinkomen tevens worden beschouwd. 
Weliswaar worden in de meeste beschou-• 

Voor degenen die wèl deelnemen aan het arbeidsproces verande
ren de voorwaarden waaronder zij moeten werken en hiermee ve
randert ook het karakter van hun arbeid. Flexibilisering is in 
deze ontwikkelingen het slagwoord gebleken: flexibilisering van 
het regime van de arbeid, van de arbeidstijd, van de beloning, 
van de aanwezigheid, van de arbeidsomstandigheden, het ar
beidscontract en nu van het ontslagrecht. Flexibilisering en dere
gulering, bedrijfsleven en politiek, beide richten zich op een reor
ganisatie waarvan in elk geval ook gezegd moet worden dat het 
de individuele werknemers zijn die het grootste risico lopen, want 
het gaat om het realiseren van doelstellingen die niet of nauwe
lijks door hen kunnen worden beïnvloed. 
Ook degenen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de 
verzorgingsstaat lopen een hernieuwd risico. Niet alleen is het 
niveau van hun inkomen onderhevig aan tendentiële en soms in
cidentele verlagingen; het is vooral de steeds maar doorgaande 
differentiatie in de voorwaarden waaronder zij hun uitkering ont
vangen, die de kwaliteit van hun bestaan op de proef stelt. Hier 
komt bij dat deze voorwaarden in toenemende mate letterlijk 
moeten worden genomen, hetgeen de onderwerping aan een fi
nanciële controle noodzakelijk maakt. Wat we zich zien ontwikke
len is een bizar spel met geld en regels, dat van beide kanten met 
een groeiend fanatisme wordt gespeeld. 
Deze hele ontwikkeling geeft een maatschappij te zien waarin 
onze mogelijkheden tot identificatie met de wereld waarin wij 
leven in ongerede raken. Dit komt alleen maar scherper voor 
ogen te staan als we de blik richten op de andere systemen van 
de verzorgingsstaat, de sectoren van zorg, de volksgezondheid, 
het onderwijs enzovoort. Overal wordt op eenzelfde wijze gepoogd 
met dezelfde bureaucratische en financiële instrumenten de grote 
gehelen te beheersen. Wat in het gedrang komt zijn mensen, is 
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• 
wingen argumenten gehanteerd van stra

tegische, technische en instrumentele aard, maar op het niveau 
van de vooronderstellingen worden de voorwaarden gezocht voor 
herstel van de voorwaarden voor authenticiteit. Deze worden dan 
gepresenteerd in de vrijheid die voor iedereen in gelijke mate kan 
worden gecreëerd als is voorzien in een voor iedereen gelijk basis
inkomen. De operatie wordt beschouwd als een herstel van een 
soort van vrijheid die met de moderne tijd verloren zou zijn ge
gaan, namelijk de vrijheid om te kiezen of, hoe en hoelang men 
zou willen werken. Met een basisinkomen wordt, met andere 
woorden, het herstel verwacht van de eigen subjectieve ruimte: 
een rijk der vrijheid, collectief georganiseerd met een door de 
staat gegarandeerd (gedeeltelijk) inkomen voor het leven. 
Het moet gezegd, de voorstanders van het basisinkomen hebben 
sterke troeven in handen. Maar ook in de stukken die in dit num
mer van Idee zijn opgenomen, worden weer hoofdzakelijk argu
menten gehanteerd van praktische aard. 
Zo stelt Janssen dat hoewel hij op het niveau van met name de 
culturele vooronderstellingen de dingen nog discutabel acht, er 
gewoonweg geen sprake is van een alternatief voor de toestand 
van de crisis waar het bestaande sociale zekerheidsstelsel in 
verzeild is geraakt. Bij Schuyt wordt deze praktische oriëntatie 
tot een meer principiële, als hij zijn keuze motiveert voor een 
gedééltelijk basisinkomen. Roebroek tenslotte blijkt zijn prakti
sche argumentatie mede op te vatten als een noodzakelijke stra
tegische stap in de richting van een veelomvattender proces van 
maatschappelijke verandering. 
De argumenten vóór het basisinkomen zijn hoofdzakelijk van so
ciaal-economische snit. Zij verwijzen naar de crisis van het stelsel 
van sociale zekerheid. Het zou onmogelijk zijn om in de toekomst 
al diegenen die niet zijn opgenomen in de reguliere arbeid te on
derhouden met een uitkering. De hoogte van de lonen, de techno
logie-ontwikkeling, het renovatiestreven en 'de noodzakelijke be
zuinigingen zorgen er in het bedrijfsleven èn bij de overheid voor 
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dat er structureel een toenemend gedeelte 
van de bevolking zonder reguliere arbeid zal 
zijn. De aanvulling op deze redenering komt 
vanuit sociaal-culturele hoek, met name waar 
het gaat om de graad van (on-)afhankelijk
heid waarmee mensen opereren in een situa
tie waarin sprake is van het ontbreken van 
een vaste arbeidsbetrekking. 
Zo kan men focussen op de mogelijkheden die 
een basisinkomen verschaft voor de herintro
ductie van arbeid in de lager betaalde secto
ren. Arbeid ook die flexibel van karakter zal 
zijn. Terwijl van de andere kant het repres
sief karakter, die de sociale zekerheidsrege
lingen aannemen, wordt opgeheven waardoor 
de zelfstandigheid weerkeert voor mensen die 
voorheen hiervan afhankelijk waren of zou
den worden. En passant merkt men op dat 
niet alleen in privé-opzicht, maar ook in de 
arbeidsbetrekking deze grotere mate van on
afhankelijkheid zich zal vertalen in een zelf
standiger en dus sterker (onderhandelings-) 
positie. 
Deze gedachtengang resulteerde onlangs in 
artikelen in Intermediair (onder andere die van april 1994), waar
in gewag wordt gemaakt van de onvermijdelijkheid van de intro
ductie van een gedeeltelijk basisinkomen. We zijn eigenlijk al 
zover, alleen in het bedrijfsleven en de overheid realiseert men 
zich dat nog niet. Een en ander heeft ook het congres van D66 
ertoe gebracht om het basisinkomen op de agenda te zetten van 
een van zijn vergaderingen het volgend jaar, in 1995. 
Als het dan werkelijk zover is, dan wordt het de hoogste tijd het 
concept kritisch te bevragen op zijn andere dan de louter 
praktische en hoofdzakelijk sociaal-economische dimensie. Dan 
gaat het erom óók de politieke en politiek-culturele vragen te stel
len en het onderzoek mede te richten op het soort van arbeidsbe
stel en culturele orde die in het concept worden geïmpliceerd. Een 
dergelijke noodzakelijke exercitie hoeft niet te leiden tot afwijzing 
ervan, maar moet wel de onzekerheden zichtbaar maken die 
tevens in het concept besloten liggen. 

Post-industriële maatschappij 

Het basisinkomen is een ontwerp dat wint aan plausibiliteit in 
het post-industrieel tijdperk, waarin de economische maatschap
pijen in het westen zijn beland. Dit post-industriële kenmerk kan 
letterlijk worden genomen. Er is sprake van implicaties op diver
se terreinen, dat van de transformatie van kapitaal en de hoge 
mate van inzet van kapitaal als technologie, maar dan is ook de 
transformatie van de arbeid aan de orde, niet alleen als pro
duktiefactor, maar mede als gevolg daarvan als sociale categorie 
en als arbeidsbetrekking. Meer in het algemeen is er sprake van 
grootscheepse herschikking van wat 'werk' wordt genoemd. De 
grenzen tussen formeel erkend en informeel werk verschuiven. 
Ook de kwaliteit van arbeid in bedrijven en instellingen veran
dert, mede onder invloed van processen van flexibilisering, ver
technologisering en nieuwe vormen van disciplinering. 
Van de andere kant heeft het culturele proces van individualise
ring buiten de arbeidssfeer ook de opvattingen omtrent de sociale 

Lage lonen-arbeid aan de lopende band 

waarde van arbeid veranderd. Werk krijgt het karakter van deel
name, ook in ruimere zin, namelijk als de maatschappelijke deel
name. En dit laatste heeft ongetwijfeld te maken met de wijze 
waarop in het sociale zekerheidsstelsel de positie van de niet-wer
kende wordt gemarkeerd. In toenemende mate is met de regel 
een grens getrokken: waar iemand niet meer overheen màg. 
Het lijken nu vooral deze twee elementen, de reductie van de in
houd van de arbeid tot de formele kant van de arbeidsbetrekking 
en überhaupt het denken over arbeid als deelname, die de con
centratie tot gevolg hebben op het vraagstuk van inkomens - en 
arbeidsverdeling. Natuurlijk, het hebben van een inkomen uit ar
beid is belangrijk, maar het lijkt nu alsof het de plaats in kan 
nemen van het denken over de functie van arbeid en over de in
houd en de arbeidsorganisatie ervan. Hierover wordt bijna niet 
meer gediscussieerd, wat mede de dépolitisering van het vraag
stuk van de arbeid mogelijk heeft gemaakt. 
Ook de voorstanders van het basisinkomen concentreren zich op 
de vraagstukken van inkomens- en arbeidsverdeling. En het is de 
vraag of zij hiermee niet al te gemakkelijk en rechtlijnig be
antwoorden aan de ontwikkeling die het economisch proces reeds 
kenmerkt. Formuleert men inderdaad niet de consequentie van 
een proces dat met de flexibele arbeid, de flexibele contractont
wikkeling en de aanwending van de geproduceerde meerwaarde 
hoofdzakelijk in de vorm van vervanging van arbeid, al gegeven 
is? En hoe kritisch is het denken dan, als we het moeten be
schouwen in het verlengde van deze ontwikkelingen die immers 
zo eigen zijn aan de kapitalistische systematiek? 
Het basisinkomen presenteert zich als een nieuw mechanisme 
van distributie en circulatie. Maar zal het na verloop van jaren 
niet veeleer gaan functioneren als sociaal-economisch ventiel, net 
zoals de sociale zekerheid dat deed, terwijl dit aanvankelijk ook 
niet was voorzien door de radicale voorstanders ervan? Men 
beweert dat het basisinkomen de laag-betaalde arbeid weer zal 
herintroduceren. Maar ligt in het concept niet opgesloten dat het 
hier gaat om 'wegwerp-banen', op het soort van werk waar nie-
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mand echt om zit te springen en waarvoor altijd weer tien ande
ren te krijgen zijn? 
De voorstanders van het basisinkomen zeggen dat door de re
alisering ervan ook de individuele onderhande-
lingspositie van de werknemer versterkt zal wor-

viteit, die eigen is aan alle grote idealistische schema's? 
Een behoorlijke beantwoording van deze vragen zou een staats
theoretische behandeling vergen die binnen het korte bestek van 

deze kanttekeningen niet kan worden gegeven. 
Maar de vraag die moet worden gesteld, is of het 

den, omdàt men altijd kan terugvallen op het (ge
deeltelijk) basisinkomen. Inderdaad, dit laatste 
kan als een voordeel worden beschouwd, in eerste 
instantie voor de werknemer, maar voor wie uitéin
delijk? Want verbeeldt de andere kant van deze 
medaille niet dat hiermee de werknemers uitwis
selbaarder zullen worden dan ooit? Achter haar of 

Basisinkomen 
ontwerp van het basisinkomen niet is gestoeld op 
een illusoire opvatting van staat en politiek als een 
neutrale en universeel geldende techniek van be
heer en administratie van een samenleving. 

ofniet, er 
blijft altijd De theoretische vragen daargelaten, hoeveel ver

trouwen moeten we hebben in staat en politiek 
waar we deze de hoogte van een deel van ons parti
culiere inkomen in handen willen geven? Men zal 
willen tegenwerpen: 'en het huidige fiscale systeem 
dan en de sociale zekerheid, de controle op de CAO
afspraken enzovoort?' Inderdaad, net als bij de 
vraagstukken van arbeid- en arbeidsmarkt, laat 
ook hier de vraag zich stellen in hoeverre het ont
werp van het basisinkomen niet uiteindelijk neer
komt op een op onkritische wijze doorgevoerde per
fectionering van systemen die al werkzaam zijn 
- nu als deelsystemen, maar dan als één groot 
eenheidsysteem. 

hem staan weer vele anderen te dringen met in 
eerste instantie de idee van dezelfde 'sterke' onder
handelingspositie in het achterhoofd. 

een groep die 
voUedig af
hankelijk is 

'Men kan toch gewoon, naast het gedeeltelijk ba
sisinkomen, voor een paar dagen per week werk 
zoeken en dan maakt het niet eens zoveel uit wàt 
voor werk je doet, want je kunt altijd weer van 
werk veranderen', zal de voorstander tegenwerpen. 
Een dergelijke redenering legt evenwel zó eenzijdig 
het accent op inkomen en deelname dat elk denken 
over de invloed op de inhoud en organisatie van de 
arbeid bij voorbaat wordt geblokkeerd. Het ver
beeldt een conformisme dat alleen maar doet den-

van de 'ge
meenschap'. 

Dat verander 
je niet 

met zo'n 
maatregel. 

ken aan het paternalisme jaren hèr. 
Het concept van het gedeeltelijk basisinkomen moge dan een pro
baat antwoord zijn op de crisis in en legitimatie van het stelsel 
van sociale zekerheid, maar de huidige discussie erover lijkt nog 
te weinig zicht te bieden op de eigenlijke sociaal-economische 
werking die het zal hebben. 

De ajhankelijkJteid van de staat 

Maar er schuilt nog een andere dimensie in het sociaal ontwerp 
dat met het basisinkomen wordt beoogd en dat is de kwestie van 
de afhankelijkheid van de staat. Deze problematiek is tot nog toe 
in de discussie onderbelicht gebleven. 
De voorstanders van het basisinkomen claimen de herintroductie 
van vrijheid waar deze teloor is gegaan in een systeem van gebod 
en verbod en van controle en verantwoording. Men heeft het dan 
over de uitkeringsregimes en met name dat van de Bijstand. Men 
heeft het over al die mensen die afhankelijk zijn geworden van 
een uitkering en daarmee op specifieke wijze in een verhouding 
van afhankelijkheid zijn komen te staan tot de staat. En hier 
hebben de voorstanders van het basisinkomen ongetwijfeld het 
meeste recht van spreken (zie ook het vraaggesprek met Kees 
8chuyt elders in dit nummer). Hun voorstellen behelzen niet al
leen de opheffing van de uitkeringsafhankelijkheid, die in zijn 
eenzijdigheid meerdere facetten van het leven in zijn ban houdt: 
niet alleen het inkomensniveau, maar ook de levenswijzen zelf. 
De voorstellen behelzen bovendien een ander sociaal ontwerp, 
waarin weer de eigen vrijheid ontstaat om te kunnen werken en 
het leven te leiden dat men verkiest. 
Maar hier, juist bij deze meest plausibele kern van het alternatief 
dat wordt gepresenteerd, past een wedervraag. Hoe reëel zal deze 
herwonnen vrijheid blijken te zijn, waar het de staat is die de 
voorwaarden ervoor moet garanderen? En, om nog een stap ver
der te gaan, schuilt in deze hele voorstelling niet tevens de na]'-

80 what?, zal men vragen. Maar wat men dan over 
het hoofd ziet, is dat de tekortkomingen en de te
genstellingen, die nog beperkt werkzaam zijn in de 

deelsystemen, opgenomen worden in één totaalsysteem. Het 
tweede dat men stelselmatig over het hoofd lijkt te zien, is het 
risico dat ligt besloten in de transpositie van civiele maatschappe
lijke krachtsverhoudingen naar één arena: de staatspolitieke, 
waarmee het verschil in posities in de private en publieke sfeer 
ophoudt onweerlegbaar te zijn en ook voor de 'civiele' posüies de 
verhoudingen wezenlijk van karakter zullen veranderen. 
Want wat met het sociale ontwerp dat wordt geïmpliceerd in het 
basisinkomen wordt beoogd, is de onttrekking van een even 
wezenlijke als vanzelfsprekende eigen 'verantwoordelijkheid' aan 
de particuliere persoon. Deze wordt vervolgens gereproduceerd 
als een opgelegde verantwoordelijkheid, in naam van wàt eigen
lijk? 'Gij zult werken voor uw brood' is dan een eis die geheel in 
naam van het gecreëerde systeem zal blijken te kunnen worden 
gesteld. Het is een problematiek die nu voor één groep zichtbaar 
is geworden met de crisis van het stelsel van sociale zekerheid. 
En waar moeten we de zekerheid uit putten dat deze, eenmaal al
gemeen geïnstalleerd, niet wéér dezelfde mensen zal treffen? Nu 
gaat het om een ernstig, maar een déél-probleem, maar na ver
loop van jaren zou het wel eens hèt probleem kunnen worden en 
een ware segregatie tot stand kunnen brengen. Tussen degenen 
die krachtig en machtig genoeg zijn hun bestaansmiddelen boven 
het sociale minimum bijeen te garen en degenen wier onmacht 
zich uitdrukt in een toch weer volledige afhankelijkheid van het 
basisinkomen en dus van de 'gemeenschap', van al die anderen 
die in een omgekeerde onafhankelijkheid ertoe zullen staan. 
Het meest in het oog springende is hierbij wel dat het basisinko
men van niemand is. Dit raakt het vraagstuk van identificatie 
voor mensen. Hoe groot zijn de mogelijkheden tot identificatie 
met iets dat men krijgt maar niet in eigendom heeft? En hoe 
groot zal na enkele jaren de identificatie van politici en ambtena
ren zijn met de ideële doelstellingen van het basisinkomen, wan
neer men het geld hard nodig heeft voor de staatskas? Wat nu 
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voor een klein deel van de mensen opgaat, zou dan wel eens voor 
een veel groter deel kunnen gaan gelden, namelijk dat zij op een 
politieke partij moeten gaan stemmen vanwege de hoogte van 
hun inkomen. 
De mensen die in de praktijk afhankelijk blijken te zijn van een 
basisinkomen zullen, zeker waar het de hoogte ervan aangaat, af
hankelijk zijn van een geïnstalleerd 'recht'. Maar het is geen 
strikt juridisch recht, het is een recht dat ontstaat bij gratie van 
een maatregel die is genomen. Deze maatregel en daarmee dat 
recht zal afhankelijk blijken te zijn van het object dat deze betref
fen en manipuleerbaar zijn overeenkomstig een àndere wet, de 
wet van de economie. En hoezeer zal dan blijken dat we weer 
terug zijn bij af? Dit lijkt toch in elk geval een risico dat onder 
ogen zou moeten worden gezien. 

Tot zover voorlopig enkele kanttekeningen bij het concept dat 
met het basisinkomen wordt voorgesteld. Gepoogd is in discussie 
te brengen wat tot nog toe buiten de discussie bleef. Eén van de 
risico's van de onderneming is dat de concentratie eenzijdig ge
richt blijft op de sfeer van de niet-arbeid en het vraagstuk van de 
arbeid en daarmee van de technologische produktiewijze buiten 
schot blijft. 
Moet daarom niet veeleer worden gewerkt aan de kritiek op de 
eenzijdigheid van de dominante wijze van produktie? Is parallel 
hieraan de kritiek niet broodnodig op de staat en een sociaal ze
kerheidsstelsel dat slechts eenzijdig werkt langs de lijnen van 
gebod en verbod, op straffe van uitsluiting. En moet hierbij niet 
veeleer het begrip van 'radicale democratisering' opnieuw worden 
doordacht, op waar dit begrip nou eigenlijk naar verwijst? 
Dit alles laat onverlet dat een doordachte discussie over zoiets als 
een basisinkomen ons veel zal kunnen opleveren, al was het 
maar een inhoudelijke benadering van wat sociale zekerheid nou 
eigenlijk betekent .• 

Una mercede 
duas res assequi. 

J
e hoeft geen latijn te sprel<en om in Idee te 

adverteren. Integendeel, zouden we zelfs durven 

zeggen. Middels Idee bereil<t u als adverteerder 

een meer dan 'uitgelezen' doelgroep: intellectuee1, 

betrokken en geïnteresseerd. 'Al-ers', die uw an

nonces op prijs zullen stellen. Voor informatie 

neemt u contact op met Creative Communica

tions, 020-620.79.49. Heeft u geen advertentie

materiaal ? Zij verzorgen het graag en goed voor u. 

Fondslijst Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 

Brochures in de reeks Ideeën 
'De veranderende rol van de politieke partijen', 

Den Haag 1991; f 15,-
'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992; f 19,50 
'Referenda en Politiek', Den Haag 1993; f 19,50 
'De ruimte waarin wij leven', Den Haag 1993; f 19,50 

'De waarde van de democratie', Den Haag 1994; f 2,50 

Cahiers 

'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991; f 8,-
'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', 
Den Haag 1993; f 10,-
'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel 
rrrigratie', Den Haag 1993; f 10,-

Nota's 

'Drugs. Kiezen tussen twee kwaden' (1990); f5,
'Op zoek naar publiek', Den Haag 1993; f 5,-

• 
Hoe kunt u bestellen? 

U kunt telefonisch bestellen door te bellen met de SWB, van 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, tele
foon 070-3621515; fax 070-3641917. U kunt schriftelijk bestel
len door een voldoende gefrankeerd kaartje te sturen aan: SWB 
D66, Noordwal10, 2513 EA te Den Haag. 

Een abonnement op Idee 

Jaarabonnementen op Idee kosten f66,- inclusief verzendkos
ten. De losse nummerprijs is f15,-. Met een abonnement be
spaart u derhalve op jaarbasis (6 nummers) f24,-. Voor een 
abonnement kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand num
mer en adres. Tevens is een abonnement op Idee èn op Ideeën 
en de Cahiers mogelijk. Dan rrrist u geren uitgave. 

Oude lllUllmers van Idee llabe lellen 

Oude nummers van Idee kunt u nabestellen, uiteraard mits ze 
nog voorradig zijn. Aan de hand van de Jaarindex die jaarlijks 
verschijnt kunt u eventueel op onderwerp kiezen. 
Losse nummers nabestellen kost f15,- per stuk. 
Voor informatie over de voorradigheid van oude nummers en 
bestellingen kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand num
mer en adres. 

Niet meer op voorraad ? 

Van nummers die niet meer op voorraad zijn of van artikelen 
uit dergelijke nummers kunt u wel fotokopiën verkrijgen. De 
kosten hiervan zijn afhankelijk van de omvang en verzendkos
ten van uw bestelling. 
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