PERSPECTIEF

Een prachtige theoretische uitvinding
Een gesprek over het basisinl{.omen met Kees Schuyt
Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries

A

V.: Een van de redenen voor dit
interview is dat op het voorjaarsongres van de partij de discussie
over het basisinkomen door de ledenvergadering opnieuw op de agenda is gezet.

KS.: Dat is heel gemakkelijk te beantwoorden, namelijk niets.
Het kwam uit in 1985 en bevatte een fundamentele stelselwijziging waar de politieke partijen op dat moment niet om zaten te
springen want die waren bezig met de voorbereidingen voor de
stelselherziening van 1987. De partijen wilden eerst de behandeling daarvan afwachten, maar het is nooit een echte stelselwijziging geworden. Daar is iedereen het achteraf wel over eens.
De werkgevers waren in één dag met het rapport van de WRR
klaar want naast de invoering van een partieel basisinkomen,

hetgeen ze al erg duur vonden, werd ook
nog een verandering van de heffingsgrondslag, namelijk van arbeid naar kapitaal, voorgesteld. Daar zijn de werkgevers op tegen. Maar de verandering van
de heffingsgrondslag is een voornaam
deel van de oplossing voor het probleem
van de arbeid. Nu wordt de arbeid extra
belast. Voer je een andere heffingsgrondslag voor de sociale zekerheid in, dan ga je
ook kapitaalintensieve bedrijven, die relatief weinig arbeiders in dienst hebben
en relatief weinig bijdragen aan de sociale
zekerheid, belasten. Bijvoorbeeld in de
petrochemische industrie is er sprake van
veel omzet, maar van heel weinig arbeiders. De werkgevers wilden hier niets van
weten. Zij menen dat er dan een onverantwoorde druk op de concurrentiepositie
ontstaat.
De vakbeweging was ook tegen, mede
omdat naast het basisinkomen werd voorgesteld om alle bovenminimale uitkeringen te privatiseren. Dat was in ruwe trekken
het rapport van Douwen (1), waar ik als lid van de WRR aan heb
deelgenomen. Drie cruciale spelers in het politieke spel - politieke
partijen, werkgevers en vakbeweging - waren tegen, er is dus
niets mee gebeurd. Vreemd genoeg kwam het basisinkomen vijf
jaar later toch in discussie. Zelfs de RABO-topman en prominent
CDA-lid, Wijffels, begint er langzamerhand serieus aan te denken en het CPB heeft het in één van z'n drie scenario's opgenomen. Overigens wel steeds in de partiële variant en niet in de volledige variant.
Ik vermoed dat het als thema terugkeert vanwege de problemen
met het huidige sociale zekerheidsstelsel: Veel mensen doen een
beroep op de uitkeringen, dat kost de overheid geweldig veel geld.
Het stelsel van sociale zekerheid legt een flinke druk op de arbeidskosten, waardoor er weer weinig banen zijn voor laaggeschooiden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En als mensen
eenmaal zijn ondergebracht in het sociale zekerheidsstelsel,
komen ze er niet of nauwelijks meer uit. Maar niet alleen ons huidige sociale zekerheidsstelsel zet een rem op de terugkeer naar
de arbeidsmarkt, daar komt nog bij dat arbeidsplaatsen worden
geëxporteerd en arbeiders, die ook weer een beroep doen op de sociale zekerheid, worden geïmporteerd. Het laatste is weliswaar
een risicovol argument vanwege de discussie over de migranten
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Kees Schuyt behoorde
in 1985 tot de groep
medewerkers van de WRR
die in het rapport
'Waarborgen voor zekerheid'
de invoering van een partieel
basisinkomen bepleitte.
Een gesprek met een kenner
bij uitstek van de verzorgingsstaat over de huidige
en over de denkbare relatie
tussen arbeid, inkomen en
sociale zekerheid.

KS.: De eerste vraag is dan wat men precies onder 'basisinkomen' verstaat. Je
moet duidelijk onderscheiden waar je het
over hebt: basisinkomen Of basisuitkering.
Vervolgens kun je van een volledig basisinkomen spreken, in de zin dat iedere ingezetene in Nederland recht heeft op een
inkomen ter hoogte van het huidige sociale minimum, of je hebt het over een partiéél basisinkomen, waarbij iedereen een
kleine toelage krijgt uit de algemene middelen die op zich onvoldoende blijft om
zelfstandig van te leven. Bij de discussie
over een basisinkomen moet helder voor
ogen staan waar het om gaat, want mij is
vaak gebleken dat mensen er verschillende dingen onder .
verstaan. Daarna kom je op vragen als: wie hebben er recht op
een basisinkomen, is dat iedere ingezetene of iedere Nederlander? Wonen ze in het binnen- of ook in het buitenland? Hoeveel
krijgt men dan en krijgt iedereen evenveel, krijgen kinderen net
zoveel als volwassenen? Hoe wil je het financieren? Want het is
natuurlijk verschrikkelijk duur. Wat is het verschil met een negatieve inkomstenbelasting? Op al deze vragen dien je in te gaan
in de discussie over de invoering van een of andere vorm van een
basisinkomen.

A.V.: Laten we beginnen bij het rapport van de WRR over het
partieel basisinkomen uit 1985, waaraan jij destijds hebt meegewerkt. Wat is er in de politiek toen met dat voorstel gedaan?
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Wat zouden daarvan de gevolgen kunnen zijn?
granten en allochtonen, maar het is wel waar. Naarmate we meer
arbeidsplaatsen vanwege de hoge arbeidskosten gaan exporteren,
KS.: Zoiets snijdt er zeer zwaar in en zou inderdaad een fundakrijg je twee bewegingen, die binnen een termijn van pakweg vijf
mentele wijziging zijn van de huidige produktieverhoudingen. Ik
jaar niet meer met elkaar te rijmen zijn. Steeds minder arbeidskan niet voorzien wat voor soort effecten dat zou hebben.
plaatsen, steeds minder arbeiders die de premies opbrengen en
Je mag natuurlijk de internationale concurrentie niet over het
steeds méér mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid.
Zo kom je logischerwijs op een andere heffingsgrondslag uit én op
hoofd zien in dit opzicht. Ook de invoering van het basisinkomen,
los van verandering van de heffingsgrondslag, zal de pure areen ander stelsel.
beidskosten verlagen. Je krijgt dan immers al een basisinkomen
In feite betekent het invoeren van een partieel basisinkomen dat
uit de algemene middelen. De werkgevers gaan minder betalen
je de arbeidsintensieve bedrijven helpt, die nou juist in het huidivoor arbeid, arbeid wordt goedkoper en je kan het wettelijk minige stelsel benadeeld worden. Het probleem van de werkgelegenmumloon afschaffen omdat mensen iets hebben om op terug te
heid blijft evenwel een ander probleem dan dat van het sociale zevallen. Dat was de redenering van Douwen:
kerheidsstelsel. Je moet niet de illusie koestehet pluspunt voor de werkgevers is dat arbeid
ren dat je door middel van het sociale zekervoor hen goedkoper wordt en daar staat teheidsstelsel het probleem van de arbeid op
"Er zijn dus
genover dat zij meer moeten gaan betalen
. kan lossen. Ook al brengt een partieel bavoor toegevoegde waarde. Maar nogmaals,
sisinkomen met zich mee dat door de geeigenlijk vier
het valt niet te voorzien wat de gevolgen zijn
deeltelijkheid van het inkomen mensen beals in één land zulke drastische wijzigingen
reid zijn tegen lagere inkomsten te werken en
produktieworden doorgevoerd, hetzij door verandering
heeft het tot gevolg dat het wettelijk minimuvan de heffingsgrondslag, hetzij door verandemloon kan verdwijnen.
factoren:
ring van het sociale zekerheidsstelsel.
kapitaal,
Maar er zal iets moeten gebeuren, want het
A.V.: De werkgevers zijn nu vooral tegen vansociale zekerheidsssysteem blijkt een belangwege die verandering van heffingsgrondslag.
arbeid, kennis
rijke factor te zijn in het herstel van econoMaar door de werkgevers wordt ook vaak gemieën, zeker in de toekomst met de derde wezegd dat invoering van het basisinkomen zou
èn natuur"
reldlanden erbij. Zij kunnen nu zo goedkoop
leiden tot een achteruitgang van het arbeidsproduceren omdat ze niets voor hun arbeiders
ethos.
doen in de sfeer van de sociale zekerheid.
Maar dat zal niet lang meer duren, want ook daar zullen de arKS.: Ze zullen vooral tegen zijn om praktische redenen, bijvoorbeiders hun eisen gaan stellen voor minimale voorwaarden voor
beeld omdat Nederland dat niet in z'n eentje zou kunnen doen
sociale zekerheid. Op de langere duur zal de boel weer kunnen
want het betekent een zwaardere belasting voor de kapitaal-inegaliseren.
tensieve bedrijven. Ze zullen zeggen dat je juist met de technologisering mee moet gaan en niet de arbeidsintensieve bedrijven
CdV: Eigenlijk zie je dus de oude tegenstelling van het industriële
moet beschermen. Ze zijn bovendien ook nog bang voor de enerkapitalisme, namelijk de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid,
gieheffing, die er een beetje op lijkt. Daar liggen qua praktische
in de post-industriële samenleving weer terugkeren, maar nu in
realiseerbaarheid nogal wat problemen, terwijl het theoretisch
een andere gedaante, meer gelieerd aan een algemeen of een
gezien een interessante overdenking blijft.
staatsbelang.
Arbeid wordt in het algemeen minder belangrijk, het draait om
kennis en kapitaal. Wat hebben die kapitaal-intensieve bedrijven
KS.: Ja en dit beeld wordt nog verscherpt als je het een en ander
nog te maken met de mensen die zij niet meer nodig hebben?! Je
in verband brengt met de kwestie van de energieheffing. Je hebt
komt dus uit op fundamentele vragen als: Wat moet je aanvannamelijk niet drie produktiefactoren, er zijn er eigenlijk vier, nagen met een samenleving waarin zo'n 15 a 20 % van de bevolking
melijk kapitaal, arbeid, kennis èn natuur. De natuurlijke hulpafhankelijk is van een uitkering omdat er voor deze mensen geen
bronnen worden nog steeds niet beschouwd als produktiefactowerk meer is? Wie brengt de kosten op? Is dat de nationale staat
ren.
terwijl de bedrijven internationaal geworden zijn?
Het harde kapitalisme heeft hier geen boodschap aan - bedrijven
CdV: Ik sta vooral enigszins gereserveerd ten opzichte van het batrekken weg naar andere landen omdat ze teveel belasting of
sisinkomen op het punt dat hiermee een institutionele samenhang
teveel arbeidskosten moeten betalen of omdat er een andere hefwordt gecreëerd die niet meer verwijst naar een directe betrekking
fingsgrondslag voor de sociale zekerheid wordt ingevoerd. Voltussen menselijke arbeid en bestaansmiddelen. In plaats daarvan
gens de logica van het kapitalisme zal men proberen dit zolang
maak je iedereen institutioneel afhankelijk van een wijze van vermogelijk uit te stellen. Maar verandering van de heffingsgrondsdeling die onder verantwoordelijkheid van de staat wordt gelag lijkt de enige manier om een partieel basisinkomen te finanbracht. Maar wellicht als je het kunt beschouwen in het licht van
cieren en bovendien is het een theoretisch antwoord op de fundade transformatie van de oude tegenstellingen wordt het vraagstuk
menteel veranderde plaats van de arbeid in onze samenleving.
interessanter, ook in kritisch opzicht.
A.V.: Het veranderen van de heffingsgrondslag zou een politieke
interventie in het produktieproces betekenen die buitengewoon is.

KS.: Je kan er nog twee dingen aan toevoegèn. Men voert wel als
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bezwaar aan dat geld verkregen wordt zonder dat er iets tegenover staat, jullie noemden het zojuist zelf ook al. Een soort van
arbeidsloos inkomen dat vroeger alleen aan renteniers was voorbehouden. Dit bezwaar geldt echter alleen maar voor het volledig
basisinkomen. Bij een partieel basisinkomen geldt dat vele malen
minder, want het is echt te weinig om van rond te komen. Je
kunt het beschouwen als een startsubsidie om aan de slag te raken. Bovendien ontstaat door de combinatiemogelijkheden, - bijvoorbeeld 4 mensen die gaan samenleven krijgen dus 4 keer één
partieel basisinkomen, de mogelijkheid om als leefeenheid boven
bet huidige bijstandsniveau te komen. Praktisch gezien levert de
invoering van een partieel basisinkomen de oplossing voor veel
van de nare problemen in het huidige sociale zekerheidssysteem.
De ongerechtvaardigde individualisering speelt niet meer, de controle op de levensstijl wordt overbodig, het probleem van het
zwart werken verdwijnt. Dat laatste vind ik uitermate belangrijk.
We zitten nu in een samenleving waarin het normaal wordt
gevonden om te flessen. Het wordt immers aangemoedigd door de
regels van het huidige systeem, wat een negatief effect heeft op
de moraal van de hele samenleving. Mensen geven bijvoorbeeld
bij drie verschillende instanties, drie verschillende leefpatronen
op: voor de belastingen ben je getrouwd, voor de sociale zekerheid
ben je niet getrouwd en voor de huursubsidie woon je samen. Uit
overweging van de morele kwaliteit van burgerschap vind ik dat
niet goed. Maar het zit zo diep in ons stelsel ingebakken, dat een
oplossing daarvoor wat mij betreft best zwaar mag wegen. De morele legitimiteit wordt dan weer hersteld, maar daar staat tegenover dat het erg duur is.

A.V.: Er kleeft een groot gevaar aan het basisinkomen, vergelijkbaar met wat Christiaan zojuist inbracht, en dat is dat de positie
van de werknemers wordt verzwakt. Werknemers hebben enige
mate van medezeggenschap en nu zie je dat ondernemers zich hier
steeds meer aan proberen te onttrekken. De voorstanders veronderstellen dat de werknemer makkelijker kan zeggen dat hij of zij
bepaald werk niet wil doen, want men heeft iets om op terug te
vallen. De andere kant is dat de arbeid zo geflexibiliseerd wordt
dat je de ene werknemer voor de ander in kan ruilen zonder dat je
daar ook maar enige gewetenswroeging over hoeft te hebben.

komen alleen maar een administratieve grootheid worden.

A.V.: Is dat wel zo? Ik meen namelijk datje een driedeling krijgt.
Je hebt de goed geschoolden met een vaste baan, je hebt het middenkader en dan heb je nog de laag geschoolden waaronder veel
van de huidige uitkeringsgerechtigden. Je zei zojuist dat het wettelijk minimumloon kan worden afgeschaft, werkgevers kunnen
uitgaan van een partieel basisinkomen en nieuwe werkgelegenheid wordt dan gecreëerd. Je krijgt dus een grote groep werknemers die een nieuwe vorm van arbeid gaat verrichten waarin dat
partieel basisinkomen dus wel een grote rol speelt.
KS.: Maar de nieuwe werkgelegenheid is voor een groot deel
werk dat nu ook al wordt gedaan, maar dan binnen het zwarte of
grijze circuit.
CdV: Daar zie je dan ook het probleem verschijnen, deze wordt gelegaliseerd maar zal daardoor het karakter van deze arbeid, de
problematische inhoud ervan, veranderen?
KS.: Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wat telt, is dat mensen weer aan het werk komen. Deze werkgelegenheid creëer je
door een structurele ingreep in de arbeidskosten te plegen. Dat is
ook wat de commissie Andriessen onlangs heeft voorgesteld door
mensen méér te laten verdienen als ze eenmaal werken. Het
verschil tussen inkomen en uitkering te vergroten, de prikkel om
te gaan werken daarmee sterker te maken. De veronderstelling
hierbij is dat veel mensen niet willen gaan werken omdat ze een
goede uitkering hebben, maar het probleem ligt vooral in het feit
dat de werkgevers die laag betaalde banen niet meer willen hebben omdat het voor hun te duur is om bijvoorbeeld een portier
aan te schaffen. Het idee is dat als die portier een basisinkomen
heeft, hij alleen nog maar een additioneel inkomen hoeft te verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Zodoende is hij
niet meer te duur voor de werkgever en op die manier zullen dit
soort banen weer terugkeren. Dat zou in sociaal opzicht toch een
prachtige oplossing zijn. Zowel voor de organisaties, als voor de
mensen die weer het gevoel krijgen dat ze ergens nodig zijn.
CdV: Ik blijf moeite houden met de idee dat het, zo geformuleerd,

CdV: Juist, ik wil vooral wijzen op het feit dat de arbeidskracht

gemakkelijker uit- en inwisselbaar wordt. Het voordeel dat de
voorstanders van een basisinkomen noemen, namelijk dat je minder afhankelijk wordt van een arbeidsinkomen en dus krachtiger
staat in je onderhandeling, zou in zijn tegendeel kunnen verkeren.
Het zou mensen wel eens afhankelijker kunnen maken, bij alle
gewonnen zelfstandigheid.
K.S.: Bij een partieel basisinkomen speelt dit niet. Het wordt aan
het inkomen toegevoegd en weer wegbelast. Dus dan is de invloed
ervan voor de werkenden heel gering. Het zal de krachtsverhoudingen binnen de bedrijven niet sterk beïnvloeden. In de bedrijven zal men bijvoorbeeld toch via de CAO's afspraken blijven
maken over bovenminimale regelingen.
Het partieel basisinkomen is een oplossing voor degenen die geen
werk hebben, of die geen werk hebben onder de huidige omstandigheden. Voor het hele grote arsenaal van de 6 miljoen werkenden in Nederland, die door de vakbonden worden beschermd en
meer dan een minimaal inkomen hebben, zal het partieel basisin-

neerkomt op een subsidie aan het bedrijfsleven.
KS.: Het is niet alleen een subsidie aan het bedrijfsleven maar
ook aan al die huisvrouwen en huismannen, die getrouwd zijn
met een goed betaalde werknemer of werkneemster. Zij krijgen
66k elke maand een partieel basisinkomen.
Je zou kunnen beginnen door een basisuitkering in te stellen.
Dan begin je letterlijk aan de onderkant van de samenleving. Het
onderscheid tussen de mensen die wel of niet willen of wel of niet
kunnen, vaag je dan weg en je maakt er één regeling voor. Die
mensen krijgen allemaal dezelfde uitkering. De mensen die zelf
werken of zelf zouden kunnen werken, doen dan niet mee. Dan is
het geen basisinkomen.
De bedoeling is om iedereen die niet meer aan de arbeid deel kan
nemen een bestaansbasis te geven. Specifieke groepen uitkeringsgerechtigden verdwijnen daarmee. Een test of iemand nog kàn
werken blijft nodig, maar iedereen die niet werkt, krijgt dus een
basisuitkering. Daar kun je dan ook weer over twisten of het een
volledige of een partiële basisuitkering moet zijn, maar dan ver-
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nrijd je het probleem van die grootscheepse subsidiëring van het
bedrijfsleven. Je voert een vereenvoudiging in voor uitkeringsgerechtigden die buiten het arbeidsproces worden gehouden. Het is
ook geen ministelsel, want om daarin opgenomen te kunnen worden, moet je immers hebben gewerkt.

partieel basisinkomen zijn nogal ingrijpend. Je zegt zelf bijvoorbeeld dat mensen met 4 moeten gaan samenwonen om op het huidige bestaansminimum terecht te komen. Dwing je mensen dan als
het ware niet om samen te wonen?

K.S.: Je moet het zien als een contrast met het huidige stelsel. Als
ik het scherp stel, is het zo dat het huidige stelsel de mensen uit
gezegd dat de individualisering van de uitkeringen één ding is,
elkaar jaagt. Om allerlei redenen, óók milieuredenen, is dat een
maar dat eigenlijk daaraan 'een individualisering van het arbeidsslechte zaak. Of dat gescheiden gaan wonen nou wel of niet echt
inkomen gekoppeld zou moeten worden. Dat geldt voor het basisingebeurt weet ik niet, maar het werkt in elk geval wel door in de
komen in feite ook, want anders krijg je de situatie dat een gezin
adnrinistratieve boekhouding van de verschillende diensten.
waarvan de man werkt en een goed inkomen verdient en daarboEen stelsel dat mensen uit elkaar jaagt, acht ik minder wenselijk
dan een stelsel dat mensen bij elkaar brengt. Het
venop zoveel keer het partieel basisinkomen erbij
dwingt
overigens niet om in een bepaalde samenkrijgt, het nieuw onstane proletariaat in dienst
neemt om voor hen het (huishoudelijk) werk te doen.
stelling samen te wonen, het hoeft niet per se in de
Moeten
vorm van één mannetje, één vrouwtje en twee kinderen: het kunnen 4 lesbiennes zijn, het kunnen 4
K.S.: Je moet je afvragen of dit laatste zo heel erg
mensen met
is. Als je op de Amerikaanse toestanden doelt, dan
homo's zijn, het kan in alle varianten, dus je discriz n vwren
gaat dat niet op want daar heeft men drie van dit
mineert niemand. De morele nadelen zitten hem
vooral bij de echte individualisten -de mensen die
soort baantjes nodig om in het eigen levensondergaan wonen
alleen door het leven willen gaan-, of de arme indivihoud te kunnen voorzien en dat lijkt me niet geom het huidualisten, die gedwongen zijn alleen door het leven
zond. Als twee mensen overdag buitenshuis willen
te
gaan omdat ze het bij niemand kunnen uithouwerken en ze laten overdag door iemand hun huis
dige bestaansden. Daar liggen de problemen, maar niet voor die
schoonmaken, dat is volgens mij geen slechte zaak.
minimum te
Het is een vorm van arbeidsverdeling van boven
grote groep van mensen die in los-vaste bindingen
met elkaar samenwonen.
naar onder.
halen?
AV.: Dit doet me denken aan een column van je waarin je hebt

, .

AV.: Maar behoort die sterke individualisering niet

AV.: De culturele gevolgen van de invoering van een
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juist tot de mainstream-cultuur van dit moment?
KS. : Bij een partieel basisinkomen kun je juist profiteren van de
'economy of scale'-effecten van het samenvoeren van één huishouden. Je moet met z'n vieren of vijven eten en met vijf één wasmachine delen in plaats van dat iedereen er zelf één heeft. Er zijn
vruchtbare experimenten bekend met dit soort samenlevingsvormen. Blijft natuurlijk staan dat als je je eenmaal een baan hebt
weten te verwerven, niemand enige pressie zal uitoefenen om je te
laten samenwonen met anderen. Want het partiële basisinkomen
is voor je huidige inkomen en dat in de toekomst helemaal niet relevant. Je moet het eigenlijk steeds vergelijken met de huidige
praktijk van de bijstandsmoeders met kinderen, met de huidige
langdurig werklozen, 4 jaar werkloos en nog steeds geen baan.
Dan zou je dus kunnen spreken van de dwang tot samenwonen,
maar niet als mensen ook een additioneel inkomen verwerven uit
arbeid. Je moet die dingen goed uit elkaar houden. Je 'dwingt' alleen mensen die geen arbeid hebben of niet willen verrichten,
zoals kunstenaars of degenen die zich willen wijden aan het
uitwerken van hun geniale gedachten. Hen geef je echter toch de
mogelijkheid tot een minimaal bestaansniveau, mits men een
paar dingen samen doet.
Ik weet niet of ik er voor of tegen ben, maar toen wij bij de WRR
ermee bezig waren, vond ik dat de regering een theoretisch alternatief voorgelegd moest krijgen. We waren allemaal van mening
dat de toenmalige stelselherziening die naam niet verdiende. Uit
een vorm van wetenschappelijke eerlijkheid vonden we dat zoiets
als het partieel basisinkomen ook in discussie moest komen. De
praktische realiseerbaarheid blijft evenwel zo klein dat ik vrees
dat het bij een theoretische excercitie blijft. Maar er zal ook naar
praktische oplossingen moeten worden gezocht, zoals het uitdunnen van de huidige verzorgingsstaat. Dat is het andere uiteinde
van het continuüm: aan het ene einde heb je een generieke maatregel zoals de invoering van het basisinkomen en aan het andere
uiteinde staat het zoeken naar en het formuleren van specifiek beleid voor specifieke groepen. In het laatste geval heb je wel een bijdrage geleverd aan het probleem van de betaaIbaarheid van de
uitkeringen, maar het is geen oplossing voor het probleem van de
verdwijnende arbeid.
Als je het anders formuleert, meer theoretisch, dan gaat het erom
dat we een antwoord moeten vinden op het probleem van de arbeid in de post-industriële samenleving. Het antwoord moet te
maken hebben met onze houding tegenover arbeid en het realiseren van arbeid. We moeten onze arbeid anders organiseren en
dààr aan gerelateerd dient ons sociale zekerheidsstelsel opnieuw
te worden opgezet. Nu is het stelsel per definitie eraan gerelateerd
vanwege de premieheffing op arbeid. Er dient te worden nagedacht over het verband tussen arbeid en inkomen, maar het fundamentele probleem blijft de verdwijnende arbeid. Wanneer dit
kan worden opgelost, dan hoeft het probleem van de sociale zekerheid niet het allergrootste probleem meer te zijn.

A.V.: De suggestie is dat arbeid en sociale zekerheid werken als
communicerende vaten. Men wil nu de interactie verbeteren, de
uitvoeringsorganen beter laten functioneren, opdat het vat van de
arbeid weer vol zal stromen en er dus minder mensen in het vat
van de sociale zekerheid achterblijven.
KS.: Als er naast het veranderen van de uitvoering niets verandert in de arbeidskosten of een drastisch programma voor het

bevorderen van de werkgelegenheid ontbreekt, dan zal ook deze
nieuwe organisatie geen soelaas bieden. Je ziet het bij de WAO,
daar zijn maatregelen genomen, de stijging wordt wat minder, je
ziet een afvlakking van de trend en het gaat een beetje omlaag,
maar het gaat niet omlaag in de verhouding waarmee het zou
moeten gaan. Het blijft rond de 900.000 arbeidsongeschikten cirkelen, terwijl het eigenlijk niet meer dan 350.000 zouden mogen
zijn. Dat bereik je dus alleen maar door een heel radicaal ander
stelsel waarin de arbeid een andere plaats krijgt.

A.V.: Wat ook vaak genoemd wordt als een gevolg van de invoering
van een basisinkomen is dat het bevorderlijk zou zijn voor de ontwikkeling van burgerschap. Mensen kunnen en zullen zich als
betere burgers gaan gedragen. Wat is jouw mening daaromtrent?
KS.: Dat is een hele brave mening van alle mensen die voor de
notie van burgerschap pleiten. Het is nooit weg als dat zou gebeuren, maar je moet de theorie van burgerschap niet al te idealistisch interpreteren. Mensen aan de onderkant van de samenleving, daar praten we toch steeds over, zullen zich een plaats moeten verwerven in het sociale leven. Dan gaat het over sociale participatie. Het is meegenomen als een aantal van hen ook meedoet
in de politieke participatie. Het lijkt mij zeer onrealistisch te veronderstellen dat mensen die recht krijgen op een basisinkomen,
ineens massaal zullen meedoen aan de politieke besluitvorming.
De gedachte is dat bij een volledig basisinkomen mensen de hele
dag de tijd zouden hebben om zich aan de publieke zaak te wijden.
Dat lijkt op de oude droom van Marx dat men 's morgens kan
vissen, 's middags gaat jagen en 's avonds kritiek zal bedrijven.
Mijn idee is dat mensen eerder de hele dag voor de TV voetbal
gaan zitten kijken en zich zullen overgeven aan meer van deze
moderne verlokkingen. Maar misschien ben ik wat te sceptisch.

CdV: Maar het zou wel de negatieve, want repressieve, dimensie
wegnemen die nu de werking van de sociale zekerheid kenmerkt.
KS.: Het partieel basisinkomen heeft inderdaad het voordeel dat
er principieel geen tegenprestatie geleverd hoeft te worden. In zoverre zal er een bevrijdende werking van uit gaan, maar die is relatief want je moet er voor zorgen dat je daarnaast nog wel inkomsten verwerft. Dat vind ik op zich een heel stimulerende gedachte, dat mensen aangespoord worden om die individuele verantwoordelijkheid te nemen. Nu is het zo dat men vindt dat de
overheid het sociale minimum helemaal voor haar rekening moet
nemen. Tegenover de schaamte die dan ontstaat, hoor je dan ook
de claim om tenminste het sociale minimum te krijgen. Is het
vreemd dat uitkeringsgerechtigden bij elke bezuiniging naar voren brengen dat zij toch een minstens evenhoog inkomen moeten
krijgen als de mensen die werken. En dan ontstaat het probleem
van de mensen die de hele dag werken en slechts f50 ,- per week
meer overhouden dan de uitkeringsgerechtigden die niet hoeven
te werken. Met het basisinkomen neem je deze onrechtvaardigheid weg, je neemt de schaamte weg en daar moet het om gaan,
zeker als we willen nadenken over burgerschap in een democratisch perspectief. Daarnaast onstaat er een grotere prikkel om
weer aan de arbeid te geraken. Het partieel basisinkomen levert
een oplossing voor heel veel huidige problemen in de sociale zekerheid tegelijkertijd en dat is de reden waarom Douwen het weleens een prachtige sociale uitvinding heeft genoemd . •
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