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https://hoax.fandom.com/nl/wiki/Onvoorwaardelijk_basisinkomen  
 

 

Op HoaxWiki, een website die van zichzelf zegt op sarcastische wijze hoaxes en complotten te beschrijven, 
staat een verhandeling over het basisinkomen (volg URL hierboven). Als schrijver van De Derde Verlichting 
en beheerder van de Vinisva website voel ik de behoefte om dat stuk eens goed onder de loep te nemen. Er 
worden namelijk boude uitspraken gedaan en er wordt geredeneerd vanuit soms totaal verkeerde aannames. 
Het mag uiteraard, maar het is niet eerlijk.  

Ik zal proberen zaken zo neutraal mogelijk te weerleggen en doe dat op volgorde van het genoemde artikel. 

 Het begint meteen goed, met een omschrijving als “utopische mythe” waarin vooral 
“geitenwollensokken” “geloven”. “In theorie klinkt het mooi” volgens HoaxWiki, maar “in de praktijk 
wordt armoede in de hand gewerkt”. Behoorlijk suggestieve taal allemaal, hetgeen de bedoeling is 
waarschijnlijk. Wappies roepen ‘jippie’ en ik zit meteen op de kast … 
 

 De inhoudsopgave volgend wordt allereerst het Concept gedefinieerd. Al met al heb ik geen moeite met 
de eerste alinea’s. Wel veel moeite heb ik vervolgens met het deel Ideologische argumenten.  

o Het basisinkomen is blijkbaar bedoeld om “armoede te bestrijden en te streven naar ultieme vrijheid 
en gendergelijkheid”. Dat zou best kunnen, maar er zijn veel meer redenen om het idee van een 
Onvoorwaardelijk en Universeel Basisinkomen te omarmen. Ik ga het hier niet herhalen, mijn boek 
staat vol met argumenten! Door het onder de vlag van een “ideologische argumentatie” te plaatsen 
wordt het concept al meteen in een bepaalde hoek gezet. Net alsof er geen keiharde economische, 
politieke, technologische, maatschappelijke en al dan niet wetenschappelijk getoetste redenen zijn! 
En nogmaals verwijs ik naar de uitgebreide motivaties in mijn boek. 

o Tja, in mijn boek noem ik het een flinke faux pas en neem ik afstand van de term gratis geld voor 
iedereen.  Deze jammerlijk gekozen, populistische term betekent een hele kwalijke kwalificatie en 
biedt allesbehalve steun aan voorvechters van het basisinkomen! Het Sinterklaas-moment van Wiegel 
en Den Uyl dringt zich hier op. Er is dan ook totaal geen sprake van “gratis geld”. Misschien nog wel 
als zodanig door ontvangers te beoordelen, maar het geld moet welzeker ergens vandaan komen! 

o Een andere hardnekkig fenomeen is het feit dat mensen lui zouden worden bij een systeem met een 
basisinkomen als fundament (OBi-systeem). Het eerste wat me altijd te binnen schiet bij deze 
redenering is de spreuk “Zoals de waard is vertrouwt ie zijn gasten”. Te bewijzen valt er niks, maar 
zoals ook in mijn boek wordt gesteld zal het aantal mensen dat inderdaad lui zal zijn of misbruik 
maakt van het systeem niks hoger liggen dan in het huidige systeem met allerlei uitkeringen. 
Waarschijnlijk zelfs lager, daar het “paria-risico” in een OBi-systeem namelijk veel groter is, omdat je 
geen excuus meer hebt om niet mee te doen! 

o In de politieke analyse wordt de ouderwetse links-rechts kaart weer eens gespeeld. De geschiedenis 
van het basisinkomen dateert al van de 16 e eeuw en het idee is in de loop der tijden omarmd door 
beide zijden. Er is dan ook van alles van te zeggen, vanuit socialistische of zelfs communistische hoek 
en vanuit een christelijke of liberale overtuiging. In het gehele politieke spectrum zul je voor- en 
tegenstanders vinden, zeker als men De Derde Verlichting (ook in zijn geheel) heeft gelezen en de 
holistische route onder een zelfverklaard marxistisch-liberale vlag heeft begrepen. Inderdaad, zoals het 
artikel ook benoemt, zal hoe dan ook een maatschappij nooit alleen uit lusten of lasten kunnen 
bestaan en zal het concept belasting altijd blijven bestaan. Wat voor systeem je ook kiest, iemand zal 
altijd de rekening moeten betalen. Na de duizenden jaren dat het volk, i.c. de verzameling individuele 
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burgers immer de lasten hebben gedragen wordt het tijd om het roer flink om te gooien. Ik kies voor 
vergaande nivellering en zet in eerste instantie particulieren met veel vermogen (de 1%) en in tweede 
instantie het (vooral grote) bedrijfsleven in voor het financiële draagvlak. Het wordt saai, maar in mijn 
boek wordt zeer uitgebreid en in detail ingegaan op de mogelijkheden hiervan. Het draait daarbij 
vooral om een paradigmaverschuiving rond het begrip ‘arbeid’ en de loskoppeling van werk en 
inkomen.  

o Onder verwijzing naar de vorige alinea, maar vooral naar de uitgewerkte berekeningen en modellen in 
mijn boek durf ik te stellen dat een OBi-systeem zelfs makkelijk betaalbaar is! “Alles is een keuze!” is 
het centrale mantra in het boek en dat zou duidelijk genoeg moeten zijn. Het ligt er maar aan wat we 
belangrijk vinden. Blijkbaar vinden we het al decennialang prima dat 1-10% er met alles vandoor gaat, 
terwijl vele mensen op een houtje moeten bijten. Let wel, ik heb het hier slechts over Nederland! 

o Ten aanzien van het gezwam over “basisinkomen brengt meer armoede” verwijs ik slechts naar de 
vorige alinea en vooral naar de actualiteit in Nederland. Zoek maar eens op hoeveel mensen 
(kinderen!) hier in armoe leven, afhankelijk zijn van kleding -en voedselbanken, etc. Ook 
middeninkomens ontkomen er niet meer aan. Crises stapelen zich op en grotendeels is het huidige 
systeem zelf de schuld! Natuurlijk worden zaken als armoede (en daarmee gepaard gaande 
criminaliteit) geminimaliseerd in een OBi-systeem. Mensen zijn niet meer veroordeeld tot 
beschamende BS-jobs, hebben minder zorgen (en dus minder gezondheidsklachten) etc. etc.  

o Over de hoogte van het basisinkomen valt uiteraard te twisten. Misschien moet het variabel zijn en 
afhankelijk van ontwikkelingen. Grofweg kun je de volgende hefboom hanteren: bij lage kosten 
volstaat een laag basisinkomen. En andersom. Niet voor niets geldt ook hier weer: welke keuzes 
maken we?  

o Als een basisinkomen (zelfs meerdere basisinkomens in één huishouden) niet voldoende zou blijken 
te zijn, is er nog altijd zoiets als wat in De Derde Verlichting OBi-Plus wordt genoemd. Je mag best 
bijverdienen boven jouw persoonlijke OBi. Er zijn echter grenzen, zoals bijvoorbeeld een extreem 
persoonlijk vermogen. Middels een progressieve schaal zou je boven de 100 miljoen Euro wellicht 
95% belasting kunnen gaan betalen … 

o Het artikel gaat over uitkeringen, toeslagen, minimum, bruto -en nettoloon, BTW, uitgaven, 
belastingvoordelen, uitzonderingen, regels, waartegen een versimpeling middels een OBi-systeem 
alleen maar beter afsteekt! 

o Over werkgelegenheid is nogal wat te zeggen. De Derde Verlichting gaat zeer diep in op de impact 
van technologische ontwikkelingen in de komende decennia. Uiteindelijk zal AI en robotisering 
leiden tot een extreme afname van banen en functies. Ook daalt de wereldbevolking flink in diezelfde 
periode. Ik pleit voor een maximale inzet van robots  in de eerste drie sectoren en een maximale inzet 
van mensen in de quartaire sector (onder andere onderwijs, zorg, cultuur). Tegenover die maximale 
inzet staat respectievelijk een minimale inzet van mensen en automatisering. Robots verdienen in drie 
sectoren het geld dat wordt gebruikt voor de betaalbaarheid van OBi en mogelijke OBI-Plus in de 4e 
sector.  

o Het tot nu toe onbetaalde werk van miljoenen mensen kan met een basisinkomen als ‘baan’ worden 
uitgevoerd. Denk daarbij eens aan mantelzorgers, muzikanten, dichters, sporters en de kurk waarop 
de Nederlandse maatschappij drijft: de ontelbare vrijwilligers! 

o OBi creëert geen werk, natuurlijk niet. Dat moeten bedrijven doen. Zorg ervoor dat je aantrekkelijk 
bent voor potentiële werknemers. Er valt nu namelijk iets te kiezen. Slecht betaalde BS-jobs gaan tot 
het verleden behoren! 

o De paragraaf over administratieve vereenvoudiging is een lachertje. Het blik met reeds behandelde 
zaken wordt nog een keer opengetrokken om aan te tonen dat OBi leidt tot armoede en dus meer 
administratie. Pure speculatie. Grofweg is best vast te stellen en te verdedigen dat een OBi-systeem 
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veel minder kosten met zich meebrengt dan nu. Vele instanties worden overbodig, ontzettend veel 
heen en weer geschuif van papierwerk  wordt voorkomen. Maar zonder (ook moeilijke) keuzes te 
maken gaat die vlieger ook hier niet op. Het is niet voor niets een mantra. 

o Over de praktijkvoorbeelden kan ik kort zijn. Je kunt niet experimenteren met het basisinkomen! Je 
doet het wel of niet. OBi is slechts een middel in een complex geheel van maatschappelijke 
hervormingen en al helemaal geen (wel voorwaardelijk) bijstandsalternatief! Mijn boek is een prima 
leidraad voor het vergaren van inzicht, of het nou politiek of economisch is gekleurd. Het is een 
kwestie van lange adem. Nu beginnen met plannen te maken en uitvoeren in de komende decennia! 

o De rest van het artikel is me té popi om op te reageren. Neerbuigende kwalificaties over organisaties 
en personen zijn onnodig. Je kunt ze gewoon noemen zonder wappie-oordeel. En met dit onderwerp 
heb ik wel even genoeg gezien van deze website. De “Zie ook” links laat ik over aan anderen om te 
beoordelen. 

o Bronnen en referenties heb ik niet gecheckt. Wel valt het hoge percentage op aan Belgische 
verwijzingen in het artikel zelf en de referenties. 

 
Ik merk dat het me niet meevalt om dergelijke artikelen te lezen en van repliek te voorzien. Wel is me duidelijk 
dat er nog heel wat mensen moeten worden overtuigd van een betere maatschappelijke en economische route 
voor de toekomst van Nederland.  
 
Ten slotte dan toch maar even … Op www.vinisva.nl is alles te vinden over De Derde Verlichting! 
 
Hans Geurts 
16 december 2022 
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