28 april 2017

Basisinkomen van OBi tot Neg IB

inleiding

Waarom een basisinkomen?
Waarom een basisinkomen? Omdat het bevrijdt. Als er een goed basisinkomen is hoeft men
niet te werken. Men heeft de vrijheid om op een minimumniveau te leven. Net als iemand die
kan leven van het vermogen van zijn of haar voorouders. En eigenlijk is het ook zo met een
basisinkomen. Mensen hebben recht op een deel van de opbrengst van het land. Het land is
van iedereen.
Basisinkomen geeft kracht, kracht om de sociale strijd aan te gaan op de markt als ondernemer en als werknemer, kracht om ontwikkelaar te worden om nieuwe wegen te vinden,
kracht om als mens te participeren in de gemeenschap en daar een bijdrage te leveren. De
maatschappij is van iedereen.
Basisinkomen is als ... Een willekeurige opsomming.
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Er zijn mensen die vinden dat de aarde ons alles schenkt. Hoe kun je daar een prijs voor
vragen?
Anderen vragen zich af hoe ze verder moeten leven als ze ineens terugvallen op een
basisinkomen. Dat kan helemaal niet. En de mensen die OBi krijgen, worden dat een
soort lijfeigenen?
Dan zijn er mensen die vinden dat met het Basisinkomen de inkomstenbelasting moet
worden afgeschaft en belastingen indirect geheven moeten worden over bijvoorbeeld de
milieubelasting.
Ik ga voorbij aan de sociologische hoofdwet die stelt dat de mensen verder ontwikkelt
naar mate meer van zijn behoeften niet door hem zelf maar door anderen worden voorzien.
Het Calvinisme wordt erbij gehaald om de vraag te beantwoorden of we onze buren een
basisinkomen gunnen. Nee dus.
Hoe hoog moet het basisinkomen zijn? Voor wie precies? Met kinderen? Het blijven de
prangende vragen.
De benadering dat je recht op inkomen hebt als je recht op werk hebt, vergeet een belangrijke zaak. Het werk is schaars en zal alleen maar schaarser worden.
Het verdwijnen van de verzorgingsstaat dwingt tot een basisinkomen om grote maatschappelijke tegenstellingen te voorkomen.
Een onvoorwaardelijk inkomen zorgt voor MEER vrijheid, creativiteit, dekking basisbehoeften, menselijker bestaan. Maar alles in meer of mindere mate. Nooit een algemeen
middel, of geneesmiddel.
Volgens een UNO rapport zullen robots 66% van de banen in de ontwikkelde wereld vervangen.
Het basisinkomen is ook armoedebestrijding en niet alleen bij gebrek aan arbeid, en Bi
komt in de plaats van de huidige voorzieningen.
Het CPB als ‘onafhankelijk’ adviesorgaan van regering en politiek staat geen doorrekening van het basisinkomen toe.
Het basisinkomen is een vast (maand)inkomen dat door de overheid aan iedere burger
wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren.
[Vereniging Basisinkomen]
Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan elke burger/inwoner, ongeacht over welk overige inkomsten of vermogen deze beschikt.
Met basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi)
bedoeld. [Wikipedia]
Een basisinkomen is een universeel inkomen, iedereen krijgt het dus. Bovendien is het
onvoorwaardelijk: er staan geen verdere eisen tegenover. [De Morgen (B)]

Er zijn nogal wat benaderingen van het basisinkomen.
Hier wordt een economische benadering nagestreefd. Hier wordt naar het inkomen gekeken.
Het vermogen, de aanwas van het vermogen en de winsten (verdiensten van) op het vermo-
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gen, vallen er even buiten. Als het over inkomen in Nederland gaat, gaat het over de ontwikkeling van lonen en winsten, import en export en het uitvoersaldo. Het Nederlandse nationale
inkomen bestaat uit lonen en winsten en dat wat overgehouden wordt aan de export.
Nederland en de wereldeconomie
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Het inkomen van Nederland bestaat uit lonen, winst, en handelsoverschot. Voor 2017 wordt
het inkomen geschat op 591,4 mld. (352,9 mld. loon, 166,0 mld. winst en 72,5 mld. handelsoverschot, X-M.) Trek daar de inkomens(overdrachten) die naar het buitenland vloeien vanaf
en dan is het 14 mld. minder, 577,4 mld.
Tel bij het nationale inkomen de 116,3 mld. afschrijvingen erbij op, dan is het bruto nationale
inkomen resp. 707,7 en 693,7 mld.
In de exercities hierna wordt uitgegaan van een totaal inkomen van 404,2 mld. Dat komt omdat er gewerkt wordt met het inkomen zoals dat bij de mensen komt zonder overdrachtsinkomens. Als het inclusief de overdrachtsinkomens is, dan is het nationaal bruto inkomen,
463 mld., vlg. bruto/netto inkomen en niet het BBP. Het geld dat gebufferd wordt bij bedrijven
en instellingen is geen inkomen van inwoners van Nederland, het is deel van het exploitatieoverschot dat hier winst genoemd wordt.
De afgelopen jaren is er ook een stevige discussie geweest over nut en noodzaak van het
bezuinigingsbeleid. Onderstaande grafiek toont de cijfers die tonen wat de ontwikkelingen
zijn geweest volgens de regering. Voor de deel nemers aan de discussie over dwangarbeid,
participatiebanen, armoede en bijstand zullen er wat wrange momenten volgen.
De index gaat uit van 2008, het jaar waarin de financiële crisis in volle omvang met de wereld gedeeld werd. In 2009 gingen handelsoverschot, iMport en eXport, evenals de winsten
sterk naar beneden.
Het NBP maakte op afstand in 2009 een gelijke ontwikkeling door en ging sindsdien gestaag
omhoog. De lonen bleven stijgen.
De relatie met het buitenland steeg in de vorm van iMport en eXport weer snel naar een hoger niveau, meer dan 20%, met een royale stijging van het handelsoverschot met meer dan
30%.
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Het ging goed met Nederland, met dit deel van Nederland. Er was een andere kant, een kant
van Nederland waar de succesvollen flink tegen tekeer gingen. De werklozen en de mensen
in de bijstand werden niet meer als individu benaderd maar als deel van een groep. Er werden groepskortingen op toegepast, de kostendelersnorm. Ze werden sowieso gekort.
Ze werden gekort en gedwongen te participeren, dat zou ze leren om aan het werk te gaan.
De cijfers hieronder tonen het realiteitsgehalte van het beleid.
index Nederland en de wereldeconomie
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Let wel, dit zijn allemaal gegevens uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB.
Het aantal werklozen is gestegen van 148.000 in 2008 naar 364.000 in 2014 en een verwachte 325.000 in 2017. Voor de bijstand zijn de getallen 275.000 in 2008 naar een verwachte 420.000 in 2017. Geen getallen die tot vreugde stemmen.
De werkloosheid is sinds 2008 met 150% toegenomen tot 2014 en daarna afgenomen tot
123% meer dan in 2008. Het aantal mensen in de bijstand is toegenomen met 51%.
De getallen van werkloosheid en bijstand vormen de andere kant van de Nederlandse economie in simpele getallen. Er is een schril contrast van mensen die de crisis hebben kunnen
vieren en nu af zullen gaan zien als de prijzen gaan stijgen. De andere kant van de Nederlandse economie stond onder druk, leefde onder dwang en kon ver onder het minimum gedrukt worden als het een ambtenaar beliefde. Dat is ook Nederland.
In 2021 verwacht het CPB nog een werkloosheid die 75% hoger is dan in 2008, 265.000
mensen. De bijstand groeit door naar 445.000 mensen. Het basisinkomen lijkt echt gewenst.
In ieder geval vanuit een sociaal economisch oogpunt nu de sociale voorzieningen vele jaren
zijn uitgekleed.
Het basisinkomen wordt benaderd als een economisch verdeelprobleem. Nu wordt 120 tot
156 mld. per jaar uitgegeven aan zorg en sociale voorzieningen. Het basisinkomen kost tussen de 45 en 178 mld. per jaar, afhankelijk van de benadering.
Met deze getallen in het achterhoofd gaat gekeken worden naar het basisinkomen als economisch verdeelprobleem in een economisch model.
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Kosten van basisinkomen
Waarom zijn de kosten van het basisinkomen zo omvangrijk? Omdat ca. 78% van de ruim 17
mln. Nederlanders recht op een basisinkomen hebben.
Om tot een definitieve berekening te komen dienen we allereerst te weten wat een mens
minimaal nodig heeft. Volgen we het Nibud, dat in 2014 tot de conclusie kwam dat gezinnen
met kinderen in de bijstand €50 per maand te kort komen, dan zou het betekenen dat er met
een basisinkomen van ca. €984 per maand gerekend moet worden. Het Nibud komt in 2014
tot een gemiddeld bijstandsinkomen inclusief toeslagen van €1.809. Kinderen tellen niet mee
voor het basisinkomen. Het bedrag moet door twee gedeeld worden om het individuele basinkomen te bepalen. De inkomens zijn sinds 2014 overigens met 5,8% omhoog gegaan, de
minima slechts met 1,7%. Hier wordt in de berekening 5,8% gehanteerd.
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Iets eerder is gememoreerd dat het basisinkomen ruimte moet bieden voor ontwikkelen. Van
het Nibud minimuminkomen blijft niets over. Daar moet geld bij moet. Er wordt dan ook verder gerekend met een basisinkomen van € 1.100,00 per maand of € 13.200 per jaar. Door
voor alle benaderingen hetzelfde bedrag te nemen worden eventuele verschillen goed zichtbaar.
Waarde van het basisinkomen
Aangenomen wordt dat het basisinkomen als een vast (maand)inkomen van €1.100 dat door
de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting,
voldoende is om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren.
Een 13 maand als buffer voor vakantie, schuldsanering of spaargeld voorziet in een sinds
lange tijd bestaande gewoonte in de jaarlijkse inkomenscyclus in Nederland. Maar hier niet.
Deze aanname staat natuurlijk vrij voor discussie. Indien een hoger bedrag als basisinkomen
als noodzakelijk gezien wordt, zal dat invloed hebben op de berekeningen. Zonder de aanname van een bedrag zijn verdere berekeningen niet mogelijk. Een lager bedrag zal zeker
een negatieve invloed hebben op het menselijk bestaan. Dit bedrag geldt op 1 januari 2017.
De flankerende regelingen en de effecten van de gekozen methodiek bepalen welke aanpak
meer of minder succesvol zal kunnen zijn, en voor welk doel.
Laat u verrassen.
Terug naar overzicht Basisinkomen, Bi,
of terug naar de website van Cocha.
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