Fundamenten.

Sociale zekerheid in onzekere tijden.
Matthias Somers (red.)

Kritische kanttekeningen bij
basisinkomen en negatieve
inkomstenbelasting.

Alfred Kleinknecht.

Inleiding: argumenten voor een basisinkomen.
De belangrijkste argumenten ten gunste van een onvoorwaardelijk
basisinkomen (OBI) voor iedereen kunnen als volgt worden samengevat: er is hoge werkloosheid en dit wordt in de toekomst alleen maar
erger door de komst van artificiële intelligentie en verdere automatisering.1 Bovendien zijn er bepaalde probleemgroepen op de arbeidsmarkt, vooral onder laagopgeleiden, die de modernisering niet kunnen
bijbenen. De positie van laaggeschoolden wordt er bovendien niet beter
op door concurrentie uit lageloonlanden, waardoor in rijke landen
vooral laaggeschoold werk kan verdwijnen, nog afgezien van de mogelijkheid dat sommige soorten laaggeschoold werk zich ook goed lenen
voor automatisering. Kortom, veel langdurig werklozen (en vooral laaggeschoolden) zullen mogelijk ook bij goede conjunctuur weinig kans
maken op een baan. Bovendien is de concurrentie om banen vooral in
het laaggeschoolde segment van de arbeidsmarkt zodanig groot, dat er
almaar meer slecht betaald en precair werk ontstaat.
In dit perspectief bestaat een groot voordeel van een onvoorwaardelijk basisinkomen erin dat men de band tussen werk en inkomen doorknipt. Mensen hoeven dan niet meer zo nodig een baas te hebben,
en dit versterkt hun onderhandelingspositie tegenover werkgevers of
opdrachtgevers. Immers, dankzij het basisinkomen kunnen mensen
zich ook uit de arbeidsmarkt terugtrekken indien ze geen contract tegen
redelijke voorwaarden aangeboden krijgen. Bovendien, als de dwang
om te werken voor geld wegvalt, is er meer ruimte voor persoonlijke
ontplooiing in de sfeer van kunst en cultuur, vrijwilligerswerk of voor
mantelzorg.
Een ander voordeel van een basisinkomen ten opzichte van het
huidige stelsel van (voorwaardelijke) uitkeringen is bovendien dat het
aanvaarden van werk meer loont aangezien men niet op het (onvoorwaardelijke) basisinkomen gekort wordt. In het huidige stelsel werkt
immers het korten op de uitkering na het aanvaarden van werk als een
zwaar progressieve belastingheffing.
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Velen verwachtten dat er een breed draagvlak voor een onvoorwaardelijk basisinkomen zou zijn, want het wordt verstrekt aan iedereen met
éénzelfde bedrag, zonder aanzien der persoon, zonder inkomens- en
vermogenstoets en zonder enige verplichting tot tegenprestaties, zoals
een sollicitatieplicht. Een basisinkomen is bovendien vrij eenvoudig
in de uitvoering, hetgeen bureaucratiekosten bespaart. Ondanks deze
argumenten is het basisinkomen in het linker politieke spectrum niet
onverdeeld positief ontvangen en daar zijn redenen voor.2 Deze bijdrage
probeert de belangrijkste argumenten tegen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) in acht punten samen te vatten.

Financiering basisinkomen: geen triviaal probleem.
Er is elders berekend dat de invoering in Nederland van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) van 972 euro per maand voor iedereen
vanaf 18 jaar in het jaar 2016 bruto 170 miljard euro gekost zou hebben.
Na aftrek van besparingen op overheidsuitgaven die na invoering van
een OBI overbodig worden, blijft een nettobedrag van 107 miljard
euro over.3 Deze raming komt overigens heel dicht bij het bedrag van
netto 104 miljard euro uit soortgelijke berekeningen voor Nederland
in opdracht van de Vereniging Basisinkomen over eerdere jaren. 107
miljard euro is ca. 43% van de Nederlandse rijksbegroting.
Afhankelijk van nationale bijzonderheden kunnen uitgaven voor een
basisinkomen als percentage van de overheidsuitgaven in andere rijke
landen nog wat variëren, maar ze zullen vermoedelijk in een vergelijkbare orde van grootte liggen. Uiteraard zijn de financiële lasten van
een basisinkomen zeer gevoelig voor de veronderstelde hoogte ervan.
In genoemde berekeningen is een vrij bescheiden bedrag verondersteld (972 euro per maand, de Nederlandse bijstandsnorm voor alleenstaanden), terwijl sommige aanhangers van een basisinkomen hogere
bedragen voorstellen (bijvoorbeeld 1.200 of 1.500 euro per maand).
Het percentage van 43% (van de Rijksbegroting) is niet onproblematisch. Immers, de netto extra uitgaven van 107 miljard euro voor een
basisinkomen kunnen onmogelijk door een algehele verhoging van
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de belasting- en premiedruk worden opgebracht, alleen al vanwege de
internationale belastingconcurrentie. Een alternatief zou zijn om een
overeenkomstig bedrag van de Rijksbegroting weg te bezuinigen. Dit
zou echter een dermate forse versobering van publieke dienstverlening
betekenen, dat burgers in opstand zouden kunnen komen.
Vermoedelijk zal men niet om een derde optie heen kunnen: verlaging
van de hoogte van het basisinkomen. Dit impliceert dat het sociaal
minimum in Nederland wordt verlaagd naar minder dan 972 euro per
maand. Deze optie maakt het basisinkomen interessant voor mensen
die vinden dat de Nederlandse verzorgingsstaat te genereus is. Alles
overziend is het aannemelijk dat men in de beleidspraktijk probeert met
een mix van alle drie de genoemde opties uit te komen:
(1) Pogingen tot belastingverhogingen; meer dan enkele bescheiden
verhogingen zitten er echter niet in, want er is de dreiging dat bedrijven
en banen naar buurlanden verdwijnen die lagere belastingtarieven
kennen. Het tegenargument, dat het basisinkomen dan maar in alle
landen tegelijk moet worden ingevoerd, werkt helaas niet vanwege het
bekende ‘gevangenendilemma’: indien veel landen een basisinkomen
invoeren, dan wordt het voor een klein aantal landen juist heel interessant om dat niet te doen; zij kunnen dan immers bedrijven aantrekken
die de belastingtarieven in landen met een basisinkomen te hoog vinden.
(2) Ten tweede, draconische bezuinigingen op de overheidsbegroting.
(3) Ten derde een verlaging van het sociaal minimum.
De twee laatstgenoemde opties passen prima in een neoliberale beleidsagenda: een zo klein mogelijke overheid en een verlaging van uitkeringen, zodat mensen prikkels hebben om spoedig naar werk te zoeken.
Het gevaar is dus dat de aanhangers van een basisinkomen zich voor de
kar van een neoliberaal beleid laten spannen.
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Negatieve Inkomstenbelasting: een alternatief?
Een Negatieve Inkomstenbelasting (NIB) komt erop neer dat de belastingdienst automatisch een compenserend bedrag uitkeert, zodra geconstateerd is dat men een inkomen heeft dat zich beneden een bepaalde
grens bevindt. Stijgt het inkomen boven deze grens, dan wordt het NIB
(stapsgewijze) afgebouwd.4 Een open probleem is daarbij waar men de
grens trekt voor een ‘te laag’ inkomen: bij de Nederlandse bijstandsnorm
van 972 euro per maand (het bestaansminimum)? Bij het minimumloon? Of bij het modale loon? Trekt men de grens relatief laag (bijvoorbeeld bij de bijstandsnorm) dan zal een NIB ongetwijfeld stukken
goedkoper uitpakken dan een basisinkomen, aangezien het slechts aan
zeer lage inkomens betaald wordt. Bij het optrekken naar een hogere
norm kunnen de kosten echter weer tegenvallen. Afhankelijk van de
definitie van een ‘te laag’ inkomen, kan de financiering van een NIB dus
iets minder lastig (of juist lastiger) uitvallen dan bij een basisinkomen.
Anderzijds schept een NIB een aantal andere problemen.
Zo stelt zich de vraag, wie er precies rechthebbend zijn: alle mensen in
het land, of alleen mensen met een baan? Indien men voor het eerste
kiest, wordt het NIB een stuk duurder, aangezien men dan ook aan
mensen moet uitbetalen die helemaal niet (willen) werken. Zo bestond
in 2016 in Nederland een groep van ongeveer 1,6 miljoen mensen zonder
baan of studie die ook geen werk zochten en geen uitkering ontvingen.
Vermoedelijk leeft deze groep op kosten van vermogen of inkomen van
een partner of van de ouders. Het uitkeren van een NIB of basisinkomen
van 972 euro per maand voor deze groep alleen al zou de Nederlandse
collectieve lasten met ongeveer 18,7 miljard euro verhogen. Aanvulling van hun inkomen (van nul euro) naar hogere bedragen (zoals het
minimumloon) wordt uiteraard nog duurder (meer dan dertig miljard
euro). Het doelloos uitgeven van dergelijk grote geldbedragen is slecht
voor de belastingmoraal en bevordert de beeldvorming van spilzuchtige
overheden.
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Kiest men voor de tweede variant (d.w.z. NIB alleen voor werkenden),
dan kunnen zich onbedoelde neveneffecten voordoen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat ineens veel mensen kleine en slecht betaalde deeltijdbanen nemen, teneinde van de aanvulling door de NIB te profiteren.
Ten slotte heeft de NIB een belangrijk nadeel ten opzichte van een
onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI): indien laagbetaalden meer gaan
verdienen, dan werkt de afbouw van de NIB als een progressieve belastingheffing, waardoor hogere bruto-inkomsten netto minder opleveren.
Dit heeft lastig in te schatten consequenties voor de participatie van
lagerbetaalden. Voor het overige gelden voor de NIB punten van kritiek
die ook voor een onvoorwaardelijk basisinkomen gelden. Deze komen
in het vervolg aan bod. Wij veronderstellen in het vervolg dat bij een
eventuele invoering van een NIB voor de tweede variant wordt gekozen:
iedereen die werkt en ‘te weinig’ verdient, krijgt automatisch een cheque
van de belastingdienst. Niet-werkenden krijgen niets.

3. De zwakte van ‘one size fits all.’
Een Negatieve Inkomstenbelasting (NIB) komt dicht bij de huidige
praktijk van de (Nederlandse) sociale bijstand, waarbij het recht op en
de hoogte van de uitkering afhankelijk zijn van iemands inkomen en
vermogen of dat van partners. Het wezenlijke verschil zit hem in de
afwezigheid van verplichtingen jegens de gemeenschap, zoals een sollicitatieplicht. Een ander verschil zit hem daarin dat het huidige systeem
allerlei soorten maatwerk voor specifieke probleemgroepen mogelijk
maakt, terwijl men met de NIB bureaucratiekosten probeert te besparen
door een ‘one size fits all’-aanpak. Hier zit een zwakte van het concept.
Een overheid die een basisinkomen uitkeert gedraagt zich als een
tuinman die in een droge zomer het schaarse gietwater met een grote
sproeier gelijkmatig over de hele tuin uitgiet. Dit terwijl de moerasplanten veel meer water nodig hebben dan de cacteeën. Een basisinkomen behandelt iedereen strikt gelijk, terwijl bijvoorbeeld chronisch
zieken of alleenstaande ouders meer nodig hebben dan gezonde alleenstaanden.
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4. Technologische werkloosheid: een verkeerde
diagnose.
Voorstanders van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen c.q. een Negatieve Inkomstenbelasting verwijzen dikwijls naar de komst van artificiële
intelligentie (‘Second Machine Age’, ‘Industrie 4.0’). Het vermoeden is
dat we in een tijd van grote technologische turbulentie leven waarin
door kunstmatige intelligentie en automatisering permanente technologische werkloosheid dreigt als gevolg van een hoge productiviteitsgroei. De vraag is echter of dit niet een principieel verkeerde diagnose
is. Een hoge technologische dynamiek zou zich o.a. moeten uiten in
hoge groeivoeten van de productiviteit. In de praktijk zien we echter
het tegendeel gebeuren. Zo zijn in de afgelopen tien à vijftien jaar de
groeivoeten van de arbeidsproductiviteit in de VS en West-Europa juist
sterk gedaald en bevinden ze zich op het laagste niveau sinds de Tweede
Wereldoorlog (zie Figuur 1).

Een uitzondering op de lage groei van de productiviteit is de tijdelijk
hogere productiviteitsgroei in de VS tussen ca. 1995 en 2005, dankzij
successen in de IT. De cijfers over arbeidsproductiviteit in Figuur 1
komen overigens goed overeen met data over Total Factor Productivity
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(TFP): vanaf ca. 1970 tot ca. 1995 is de groei van de TFP in de VS laag;
na een tienjarige opleving daalt de TFP vervolgens rond 2005 weer naar
het lage niveau van voor 1995.5 Volgens Robert Gordon is de Amerikaanse IT-industrie niet meer in staat de groeivoeten op macroniveau
naar een hoger niveau te tillen. Silicon Valley boekt afnemende meeropbrengsten.6 Gordon beschrijft in meer detail de afnemende technologische dynamiek in de IT-industrie. Er zijn bijvoorbeeld intussen veel
minder start-ups en minder durfkapitaal. Ook de ‘Wet van Moore’ geldt
niet meer: de verdubbeling van de kracht van een chip duurt niet meer
twee, maar zes à zeven jaar.5
Voor de neoliberale aanhangers van de zogenoemde ‘aanbodeconomie’
die sinds de jaren zeventig het Keynesianisme uit de economische faculteiten hebben verdrongen is de lage productiviteitsgroei overigens een
lastig probleem. De aanbodeconomen hebben immers sinds de jaren
zeventig het een en ander bereikt met structurele hervormingen. Veel
overheidsbedrijven zijn geprivatiseerd, tal van markten zijn gedereguleerd, de verzorgingsstaat is bijna overal versoberd, de inkomensverdeling is gecorrigeerd ten gunste van de factor kapitaal, etc. De verwachting was dat deze structurele hervormingen de economie ‘dynamischer’
zouden maken: meer groei, meer banen, meer innovatie etc. Daar past
een productiviteitscrisis niet goed bij. Indien een sterke discrepantie
optreedt tussen theoretische verwachting en statistische getallen, dan
is de natuurlijke reactie: kloppen de getallen wel? Hier is uitgebreid
onderzoek naar gedaan, en het antwoord luidt: ja. Men vindt geen
aanwijzingen dat de mate van onder- c.q. overschatting van de productiviteitsgroei tegenwoordig hoger is dan vóór 2005. De productiviteitscrisis is geen statistisch artefact, maar reëel.7
In de discussie over technologische werkloosheid moet men zich realiseren dat een economie maar op twee manieren kan groeien: (1) méér
uren werken; of (2) productievere uren werken. Zoals uit Figuur 1 blijkt,
valt de tweede optie tegen, waardoor hogere groei vooral uit méér uren
werk zou moeten komen. De groei wordt dus arbeidsintensiever. Een
en ander is geïllustreerd in de Figuren 2 en 3. In Figuur 2 zijn de jaar251

lijkse groeivoeten van het aantal arbeidsuren gedeeld door de jaarlijkse
groeivoeten van het BBP. Figuur 2 geeft dus aan met hoeveel procent
de arbeidsuren groeien indien het BBP met 1 procent groeit.8 Figuur
2 is het spiegelbeeld van Figuur 1: bij een gegeven groei van het BBP
bepaalt de BBP-groei per arbeidsuur met hoeveel procent de arbeidsuren moeten groeien. We kunnen zien dat in de perioden van hogere
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productiviteitsgroei in de EU-6 (zie Figuur 1) de groei van de arbeidsuren per procent BBP-groei in Figuur 2 erg laag en in vele jaren zelfs
licht negatief is. Dit weerspiegelt zich ook in Figuur 3 waar dan de
aantallen arbeidsuren dalen.
Pas vrij recent, met de dalende productiviteitsgroei in de EU-6 (vooral
door de tegenvallende productiviteitsgroei in Italië en Duitsland),9 heeft
ook de EU-6 een iets positievere ontwikkeling van de arbeidsuren per
procent BBP-groei. Wel wordt de groei van de arbeidsuren in de EU-6
(Figuur 3) nog wat afgeremd door de lage BBP-groei als gevolg van
austeriteitsbeleid. In de VS daarentegen is het beeld heel anders. Afgezien van de periode van IT-gedreven extra productiviteitsgroei tussen
1995 en 2005, blijft de productiviteitsgroei in de VS in vele jaren achter
bij die van de EU-6 (Figuur 1). Dit zien we terug in de vele positieve
coëfficiënten in Figuur 2 voor de VS en in Figuur 3 bij de arbeidsuren.
Samenvattend, de indrukwekkende verhalen over een ophanden zijnde
technologische revolutie vinden we in de gangbare statistieken niet
terug. Integendeel, de invoering van arbeidsbesparende technologie
lijkt dezer dagen juist tergend langzaam te gaan. Er is elders beweerd
dat de vertraagde groei van de arbeidsproductiviteit niet ondanks, maar
wegens neoliberaal gemotiveerde hervormingen plaatsvindt. Zo vinden
Vergeer & Kleinknecht dat één procent meer (minder) loongroei tot
een 0,3 – 0,5 procentpunten grotere (geringere) groei van de arbeidsproductiviteit leidt omdat de loongroei het tempo van invoering van
moderne procestechnologie beïnvloedt.10 De relatief matige ontwikkeling van de lonen in hoogontwikkelde landen gedurende de laatste jaren
kan dus één mogelijke verklaring van het patroon in Figuur 1 zijn.
Maar hoe men de productiviteitscrisis ook verklaart: er is tegenwoordig
(en als techniek-pessimisten als Robert Gordon gelijk hebben: in de
afzienbare toekomst) geen reden tot angst voor een inferno op de
arbeidsmarkt. Integendeel, door de lage productiviteitsgroei kan de
economische groei juist zeer arbeidsintensief worden. Dit heeft als positieve implicatie dat het arbeidsmarkt- en socialezekerheidsbeleid zich
niet hoeft te richten op het bestrijden van massale werkloosheid door
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een zogenoemde ‘robot-revolutie’, maar eerder op de probleemgroepen
(vooral de laag- en ongeschoolden) die ook in een krappere arbeidsmarkt nog makkelijk uit de boot kunnen vallen.

5. Individuele autonomie?
Velen lijken zich tot het concept van een basisinkomen aangetrokken te
voelen door het idee dat dit de autonomie van het individu bevordert.
Een sterk argument ten gunste van een basisinkomen is dat mensen
niet meer afhankelijk zijn van een baas en dus ook geen slechte banen
meer hoeven te accepteren. Vervolgens zal door de verkrapping van
het arbeidsaanbod juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt onaangenaam werk veel beter betaald moeten worden. Anderzijds hoeft de
maatschappelijke welvaart niet af te nemen, aangezien mensen zich
zullen ontplooien met allerlei soorten maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk. Achter deze visie staat kennelijk een intuïtief geloof dat
mensen alleen rationele keuzes maken en sociaal nuttige dingen doen,
als ze maar vrij worden gelaten en niet meer hoeven te werken voor
geld.11 Dit geloof vertoont parallellen met de standaardaanname in het
neoklassieke denken dat mensen op markten rationele keuzes maken.
Maar de rationelekeuzetheorie ligt intussen stevig onder vuur vanuit
de gedragseconomie, o.m. geïnspireerd door het werk van Kahneman
en Thaler.12 De boodschap vanuit de gedragseconomie luidt: mensen
gedragen zich veelal niet rationeel!
In dit verband rijst de vraag of langdurig werklozen werkelijk geholpen
zijn met een basisinkomen, c.q. met het simpel verstrekken van geld. Het
geld zou ook kunnen dienen voor het financieren van verslavingsgedrag
(drugs, games etc.). Gegeven de mogelijkheid van irrationele keuzes
kan een meer paternalistische oplossing doelmatiger zijn: verstrek als
overheid liever een betaalde baan dan geld en combineer dit met meer
systematische scholingsinspanningen. Dit heeft ook als voordeel dat de
gemeenschap gedwongen wordt om zich actief bezig te houden met
het lot van minderbedeelden. Bij het zuiver verstrekken van geld in de
vorm van een basisinkomen bestaat het gevaar dat de gemeenschap te
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makkelijk de handen aftrekt van langdurig werklozen: hier heb je een
‘verrek-niet-premie’, en nu niet meer zeuren!
Bovendien is de ‘autonomie’ van het individu die men met een basisinkomen denkt te realiseren nogal betrekkelijk. Ten eerste is de overheid geen Sinterklaas: tegenover iedere euro die als basisinkomen wordt
uitgekeerd staat in principe een euro belastingheffing. Belastingheffing
en uitkeringen zijn afhankelijk van politiek draagvlak. Een volgend
kabinet kan het basisinkomen zomaar verlagen of afschaffen. En gegeven
de verhoging van de collectieve lasten die de invoering van een basisinkomen met zich meebrengt (zie boven) is het niet vanzelfsprekend dat er
geen politieke oppositie (wellicht een soort ‘Glistrup-effect’?)13 ontstaat
tegen de hogere belastingheffing die voor de financiering van een basisinkomen respectievelijk voor een Negatieve Inkomstenbelasting vereist
is. Het verdient in dit verband aanbeveling dat de voorstanders van een
basisinkomen ook eens stilstaan bij de vraag waarom historische experimenten met basisinkomens telkens weer vrij snel beëindigd zijn.
Ten tweede mag het wel zo zijn dat sommigen zich ‘autonoom’ voelen
als ze niet meer dagelijks naar hun werk moeten. Maar dit onderschat
de niet-materiële waarde van een betaalde baan: een werkkring is ook
bepalend voor iemands identiteit, zorgt voor sociaal contact, waardering
en zelfrespect en is daarmee een belangrijk middel voor sociale cohesie.
Ook al zouden de scenario’s van hoge technologische werkloosheid
realistisch zijn (wat ze vermoedelijk niet zijn, zie boven), dan nog rijst
de vraag of het wel zo ethisch zou zijn om mensen een basisinkomen
te geven als afkoopregeling voor hun langdurige uitsluiting van betaald
werk.

6. Sterkere onderhandelingspositie van arbeid?
Een NIB of basisinkomen is voor hogere inkomens zo goed als irrelevant. Voor mensen met lage inkomens die bereid en in staat zijn om
van een basisinkomen te leven, betekent het echter dat ze zich (al dan
niet gedeeltelijk) uit de arbeidsmarkt kunnen terugtrekken. Jongen et al.
argumenteren dat de participatie van laaggeschoolden —en dan vooral
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van laaggeschoolde vrouwen— gevoelig is voor financiële prikkels. Zij
verwachten dan ook dat na invoering van een basisinkomen vooral
laaggeschoolde vrouwen zich (gedeeltelijk) uit de arbeidsmarkt zullen
terugtrekken.14
Een basisinkomen kan dus onbedoeld als ‘aanrechtsubsidie’ functioneren
die de emancipatie van de vrouw afremt. Een voordeel van het basisinkomen is weliswaar dat vrouwen onafhankelijker worden (met eigen
geld), maar hun terugtrekking uit de arbeidsmarkt betekent ook dat
ze de eerdergenoemde niet-financiële baten van werk missen (erkenning, sociale netwerken etc.). Een extra nadeel van een NIB (t.o.v. een
basisinkomen) is bovendien dat het voor laaggeschoolden interessant
wordt om strategisch gedrag te vertonen: ze kunnen voor kleine banen
kiezen die zo slecht betaald zijn dat ze net niet op hun NIB gekort
worden. Werken zij meer, dan werkt de (stapsgewijze) afbouw van de
NIB net als een progressieve belastingheffing waardoor extra werkuren
netto weinig opleveren.
Wel kan een lagere participatie het arbeidsaanbod doen verkrappen,
zodat laaggeschoolden meer onderhandelingsmacht krijgen. Dit is een
belangrijk argument ten gunste van een basisinkomen. Het verkrappen
van de arbeidsmarkt heeft echter een hoge prijs, gezien de al genoemde
immateriële waarde van werk en het functioneren van een basisinkomen
als aanrechtsubsidie. Daarmee rijst de vraag of het wel ethisch verantwoord is om grote groepen mensen, en dan vooral vrouwen, langdurig
van betaald werk uit te sluiten, met als excuus dat ze wel een basisinkomen hebben.

7. Negatieve gedragseffecten bij werkgevers.
Bij werkgevers kan na invoering van een basisinkomen de morele
druk verminderen om arbeidsplaatsen voor gehandicapten of andere
probleemgroepen in te richten: zij hebben immers een basisinkomen.
Bovendien is het bij cao-onderhandelingen gebruikelijk om over nettosalarissen te praten. Bij een basisinkomen is er dus een reële kans dat
men de nettosalarissen met het bedrag van het basisinkomen kort, c.q.
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dat het basisinkomen als loonsubsidie bij de werkgevers terechtkomt.
Speciaal bij invoering van een NIB ontstaat druk om laaggeschoolden
beneden het minimumloon te betalen, aangezien het wettelijk kader van
het minimumloon geen ratio meer heeft indien het inkomen met een
NIB toch wordt aangevuld tot een bestaansminimum (ervan uitgaande
dat het bestaansminimum gelijk is aan het minimumloon).
Betaling beneden het minimumloon verbetert de concurrentiepositie
van het bedrijf, terwijl de werknemer er weinig last van heeft: de overheid
vult immers het gat op met een compenserende uitkering in het kader
van de NIB. Dit komt erop neer dat slecht geleide bedrijven kunnen
blijven concurreren dankzij loonkostensubsidies uit de algemene belastingmiddelen. Dit is slecht structuurbeleid dat zwakke bedrijven kunstmatig in leven houdt.

8. Besparen op bureaucratie?
Een basisinkomen c.q. een NIB hebben de charme van de administratieve eenvoud. Toch vallen de besparingen op bureaucratiekosten wat
tegen. De totale overheadkosten van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel voor werk en inkomen bewegen zich in de orde van grootte
van 3 miljard euro per jaar.15 Als bij invoering van een basisinkomen
niet alle activiteiten om uitkeringsontvangers naar werk te begeleiden
en niet alle bovenminimale uitkeringen van de werknemersverzekeringen worden afgeschaft, is daar maar een klein deel van te besparen,
namelijk die voor het inkomensdeel van de algemene bijstand, die voor
de algemene nabestaandenwet (ANW) en die voor de algemene ouderdomswet (AOW). Daar staan wel extra uitvoeringskosten voor de NIB
tegenover. Volgens onze berekeningen zouden deze kosten bij invoering van een basisinkomen met ruim een half miljard kunnen dalen. Bij
een NIB kan deze besparing lager uitvallen, aangezien de overheid een
inkomenstoets moet uitvoeren.16
Tegenover de besparing op bureaucratie staat dat de ‘one size fits all’
-benadering tot extra uitgaven leidt, mede omdat een NIB ook strategisch gedrag bij werkgevers en werknemers kan uitlokken (zie boven).
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Oneigenlijk gebruik van regelingen ondersteunt beeldvorming omtrent
spilzuchtige overheden en ondergraaft de belastingmoraal. Bovendien
is het aannemelijk dat overheidsdiensten waarop zwaar is bezuinigd
teneinde het basisinkomen te kunnen financieren vervolgens slecht
functioneren, en dit versterkt dan de roep om meer aspecten van ons
leven maar beter aan de vrije markt over te laten.
Ten slotte is niet uit te sluiten dat na invoering van een basisinkomen
zal blijken dat er schrijnende gevallen zijn, zoals alleenstaande ouders of
chronisch zieken, voor wie het basisinkomen te laag is. Dit vraagt dan
weer om maatwerkoplossingen die ten koste gaan van de charme van
de eenvoud.

Afrondend.
Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) c.q. een Negatieve Inkomstenbelasting (NIB) lijken op het eerste gezicht een aantal aantrekkelijke
aspecten te hebben. Bij nadere bestudering duiken echter problemen
omtrent de financierbaarheid op. In de beleidspraktijk zullen pogingen
om de financieringsproblemen op te lossen een aantal linkse aanhangers
van deze concepten met onaangename verrassingen kunnen confronteren: er moet fors bezuinigd worden op publieke voorzieningen en het
sociaal minimum moet omlaag. Linkse aanhangers van een OBI, c.q.
NIB zouden weleens kunnen ontdekken, dat ze als nuttige idioten voor
een neoliberaal hervormingsbeleid zijn gebruikt.
Bovendien schept een basisinkomen een aantal niet-triviale ethische
problemen. Het kan zo maar gebeuren dat een basisinkomen een
elegante afkoopregeling wordt waarmee men de handen kan aftrekken
van de mensen aan de onderkant van de samenleving. Waarom nog
geld uitgeven aan de scholing of arbeidsmarktintegratie van kansloze
‘tokkies’? Waarom maken we ons nog druk over discriminatie op de
arbeidsmarkt? Waarom nog zeuren over een ongelijke inkomensverdeling? Immers, niemand hoeft in dit land te bedelen, want iedereen heeft
toch een basisinkomen!? Anders dan de aanhangers van een basisinkomen hopen, zou hun concept de maatschappelijk marginalisering van
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minderbedeelden en hun structurele uitsluiting van werk juist kunnen
bevorderen.
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