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D
e schokvande ‘Gro-
teRecessie’nade
val vanzakenbank
Lehman in2008
leidde tothoge
werkloosheid.Niet

alleen inhet zuidenvanEuropa
maarookbij ons zijnernogaltijd
grotegroepenkansarmewerk-
zoekenden.Ookbij eengoede
conjunctuur isdekansgrootdat
dezemensen tot eenuitkering
veroordeeldblijven. Invoering van
eenonvoorwaardelijkbasisinko-
menvoor iedereenalsultieme
oplossingheeft grotenadelen.
Niet alleen isdefinancieringeen
probleem,ookwordt eengroep
mensenafgeschrevenenafge-
kocht:we vindenzedomwegniet
meernodig inonze samenleving.

Volgensonzeeerdergemaakte
berekeningenkostte in2016een
basisinkomenvoor iedereen in
Nederlandbovende18 jaar circa
€170mrd—per individu€972
permaand,debijstandsnorm
vooralleenstaanden.Naaftrek
vanbesparingenopuitgavendie
dankzijhetbasisinkomenkun-
nenvervallen,blijft vande totale
somnog€107mrdover aannetto
extra lastenper jaar, circa43%
vande totale rijksbegroting.Voor-
standers vaneenbasisinkomen
bestrijdendezegetallenniet.

Terfinancieringkanhetka-
binet 43%opde rijksbegroting
bezuinigenofde inkomstenvan
deoverheidmet43%verhogen.
Bezuinigenzou resulteren in
onaanvaardbare ingrepen inan-
derebelangrijkeoverheidstaken.
Lastenverzwaringenzijngeen re-
alistischeoptie, alleenal vanwege
de internationalebelastingcon-
currentie.

Bovendien is eenbasisinko-
meneenpuurfinanciële regeling
waarbij deniet-materiëlewaarde
vanbetaaldwerkbuitenbeschou-
wingblijft.Wiewordtbetaald, ziet
dat alswaardering voor zijnbij-
drageaandesamenleving.Werk
zorgtook voor sociale contacten
enzelfrespect enbevordert zode
maatschappelijke cohesie. Een
basisinkomengeeft geenenkele
garantiedatmoeilijkbemiddel-
baremensenooitnogaanbetaald
werkkomen.Het vereistniet veel
fantasie zicheenscenario voor te
stellenwaarbij inbepaalde stads-
wijkensubculturenvankanslo-
zenontstaandie zichafzonderen
vande rest vandemaatschappij.

Geefdusuitkeringsgerechtig-

Basisbaanbij overheid voor zwakste
sollicitant zorgt dat iedereenmeetelt
Voor fractie van peperdure concept basisinkomen kunnen 300.000mensen aan de slag

Volop zinvol werk
voormensen die nu
nogmet een uitke-
ring thuiszitten

denhet rechtomeenbaan tegen
hetminimumloon te claimenbij
degemeenteof andereoverheids-
instellingen.Wijnoemendit ‘ba-
sisbanen’, oftewel: degemeente
als ‘employerof last resort’.Door
strikt vast tehoudenaanhetmi-
nimumloonhoudenmenseneen
prikkel ombeterbetaaldwerkel-
ders teblijven zoeken.Uitstroom
naar regulierwerk is geeneis,
aangezienhet ombanen voorde
zwakste sollicitantengaat.

Metnual €12.000 jaarkosten
per sociale uitkering, zijnde extra
kosten vaneenophogingnaar
hetminimumloon te overzien.
Afhankelijk vandepersoonlijke
omstandighedenkost ditmeestal
ongeveer €8000perpersoonper
jaar extra.Daar staat tegenover
dat iemandmet eenbaanweer

maatschappelijkmeetelt, eenbij-
drage aandekwaliteit vande sa-
menleving levert, en verlost is van
de regelgeving ronddebijstand.

Eenbijkomendvoordeel is dat
basisbanendecentraal kunnen
wordenuitgevoerd enkleinscha-
lige experimentenmogelijk zijn.
Zokaneengemeentebeginnen
metbasisbanen voorwie langer
daneenbepaald aantalmaanden
indebijstand zit. Bij succes kan
de regeling vervolgens stapsge-
wijswordenuitgebreid.

Het is vrij eenvoudig een reeks
van zinvollewerkzaamheden te
noemen voormensendie nunog
met eenuitkering thuiszitten.
Dan gaat het niet alleen ompa-
pier prikken en toezicht houden.
Door inzet van alle kwaliteiten
vanmensenmet basisbanen
kandedagelijkse gang van za-
ken in onze openbare ruimte,
ziekenhuizen, scholen enuni-
versiteiten, gemeentehuizen, de
cultuursector aangenamer en
veiligerworden.Dat zijn nuttige
activiteitendie nublijven liggen
omdat er geenmiddelen zijn of
waarvoor ten onrechtewordt ge-

rekendop vrijwilligers.
Stel dat 300.000uitkeringsge-

rechtigden vandeaangeboden
optie gebruik zoudenmaken,dan
kost hunophoging vanbijstand
naarminimumloon€2,4mrdper
jaar.Daar komennogoverhead-
kostenbij, zoals het optuigenen
managen vannieuwegemeente-
bedrijven.

Gelukkig vallenookkosten
weg, zoals arbeidsbemiddeling
vanbijstandsgerechtigden.Dus
lijkt het aannemelijk datmetbe-
duidendminderdan1%vanhet
nationaal inkomen300.000men-
senaanhetwerkkunnen.Dat is
goedkoper enmaatschappelijk
zinvoller daneenonvoorwaarde-
lijk basisinkomen.
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