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Hoe Duchâtelet een basisinkomen wil
realiseren met drie keer 12 miljard
euro
08-03-15, 09.16u - Douglas De Coninck
Lees later

PHOTO NEWS
In een interview met De Morgen herneemt zakenman en Standard-voorzitter
Roland Duchâtelet zijn oproep voor een gegarandeerd basisinkomen. Een plan
dat je noch links noch rechts makkelijk verkocht krijgt, geeft hij toe in een
interview met De Morgen. Maar door drie keer 12 miljard te verschuiven, kan
het plan worden uitgevoerd.
Voor Duchâtelet ("Ja, ik ben een visionair") is het zo klaar als een klontje: de
maatschappij ondergaat revolutionaire veranderingen, maar haast niemand
reageert er adequaat op. "Na de vervanging van fysieke arbeid door eerst stoomen daarna elektrische machines, zien wij nu de vervanging van geestelijke arbeid
door computers. Er is voor de mens geen noodzaak meer om arbeid te leveren
om voldoende te kunnen genieten van het leven. Daarnaast is er het internet:
mensen kunnen nu gratis wereldwijd informatie uitwisselen."
Veranderingen die voor een revolutie in de geschiedenis van de mensheid zorgen,
meent Duchâtelet. En daarin past zijn visie op een basisinkomen voor iedereen,
dat hij 20 jaar geleden al lanceerde. "Ter rechterzijde vinden veel mensen dat het
niet kan dat mensen die niks doen toch geld krijgen. Ter linkerzijde is het
probleem dat je met een basisinkomen de macht van de vakbonden en de
1 van 2

socialisten afpakt. Die kunnen niet meer tegen de mensen zeggen: 'Stem voor
ons, want anders krijgt ge niks'. Daarom is al wie in de politiek zit tegen het
basisinkomen."
Nochtans is een basisinkomen wenselijk én haalbaar, meent de ondernemer. Zijn
plan: 170 euro per kind. Na je achttiende krijg je 500 euro, waarna het bedrag
verder stijgt tot 800 euro voor 61-plussers en 1.200 euro voor 68-plussers.
"Daarnaast krijgt elke Belg in natura recht op 300 euro per maand voor
onderwijs en medische zorg, waarbij hij in een geprivatiseerde omgeving zelf
scholen en ziekenhuizen kan kiezen."
Drie pijlers
Het plan, zo maakt hij zich sterk, is uitvoerbaar door drie keer 12 miljard euro
te verschuiven. Door alle subsidies af te schaffen, een tax shift en
overheidspersoneel af te danken.
"Wij verdelen in België per jaar 12 miljard aan subsidies. Aan instituten en
instellingen waarvan iedereen weet dat dat allemaal tot niets dient. Nu moet een
theatergezelschap om geld gaan bedelen bij een minister. Die moet dan naast het
nettoloon voor de kunstenaar weet-ik-hoeveel belastingen betalen. Als je de zaak
voorlegt aan de kunstenaar, dan verkiest die de individuele subsidie via het
basisinkomen.
De volgende 12 miljard komt uit een tax shift. "Belastingen op arbeid - dus ook
sociale lasten - worden nog verder verminderd en vervangen door een verhoging
van btw, accijnzen en een vermogensbelasting in de vorm van een verhoogde
belasting op financiële transacties. Je kunt zo tot 1.500 euro per maand de
belasting op werk afschaffen. Wat betekent dat er voor mensen binnen deze
categorie, vooral laaggeschoolden, geen verschil meer bestaat tussen zwart en
wit werk. Juist binnen die kwetsbare groep zullen meer mensen gaan werken."
De derde 12 miljard haalt Duchâtelet door overheidspersoneel af te danken.
"Door niet meer te doen dan de tewerkstelling bij de overheid terug te brengen
tot het niveau van vijftien jaar geleden. Sinds 2000 heeft men het verlies van
arbeidsplaatsen gecompenseerd door mensen - direct of indirect - in dienst te
nemen bij de overheid, en dat aantal is gestegen met 15 procent. Dat is dus een
gevolg van wanbeleid van vooral de Vlaamse regering."
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