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Dankwoord 
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Vandekerckhove, voor het telkens nalezen wanneer er een gedeelte klaar was en zijn 

deskundige raad. Mijn broer, Jasper Loris, wil ik bedanken voor zijn hulp wanneer er weer 

eens problemen waren met mijn tekstverwerker. Verder wil ik nog mijn vrienden, Korneel 

Lebbe en Laurens Keymeulen bedanken voor het zorgvuldig nalezen van mijn scriptie. Als 

laatste dank ik ook al mijn vrienden voor de aangename afwisseling die zij mij bezorgden 

tussen studeren en ontspanning. 
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Inleiding 

De huidige globalisering is erg slecht, de huidige globalisering is geen echte. Het is een van 

de geïntegreerden, van de sterksten. Het is de integratie van het globale economisch-politieke. 

Het is de globalisering van de nieuwe techno-economisch-wetenschappelijke globale 

oligarchie. Globalisering betekent uitsluiting van Afrika, globalisering betekent uitsluiting 

van miljarden mensen die geen toegang hebben tot water, opvoeding, enz. […] Het is 

absoluut noodzakelijk dat we globalisering her-denken, en we zouden er goed aan doen de 

globalisering zoals we die vandaag de dag kennen overboord te gooien. Met deze 

globalisering kunnen we niet leven.
1
 

Ik hoop met deze scriptie een bijdrage te leveren tot het her-denken van de globalisering. Ik 

zal trachten, in het eerste deel, een model te presenteren dat erin kan slagen om een meer 

geïntegreerde visie op de globalisering te geven. Een waaraan wel iedereen kan participeren. 

Een model dat erin zou kunnen slagen om de extreme armoede te verminderen en eventueel 

uit te roeien. De cijfers zijn bekend maar blijven schokkend: 1,3 miljard mensen leven met 

minder dan $1 per dag
2
; 1,02 miljard mensen hebben elke dag honger

3
 en 840 miljoen mensen 

zijn ondervoed
4
; meer dan 1 miljard mensen beschikken niet over gezond drinkwater en 3,4 

miljoen mensen, vooral kinderen, sterven jaarlijks ten gevolge hiervan
5
. Het systeem zal 

trachten een meer egalitaire verdeling te verwezenlijken van de natuurlijke hulpbronnen die 

de aarde te bieden heeft. 

Het model zal tevens trachten ervoor te zorgen dat deze hulpbronnen en de rest van de natuur 

te behoeden voor de ondergang. De gemiddelde temperatuur op aarde is in de 20
ste

 eeuw 

gestegen met 0,6%
6
; de dikte van de ijskappen is gedaald met 40% (van 3,1m. tot 1,8m.) in 50 

jaar; en de uitstoot van CO2 blijft wereldwijd stijgen (van 21,9 miljard ton in 1990 naar 28,7 

ton in 2006)
7
. Alle andere vormen van milieuverontreiniging niet te na gesproken. Het 

ontwerp zal hier trachten een rem te zetten op het ongebreidelde vervuilen en opgebruiken 

van de natuurlijke rijkdommen. 

                                                 

1
 Ricardo Petrella; Globalisatie herdenken: De noodzaak van een nieuw sociaal contract; in ‘Ontwikkeling & 

Duurzaamheid’; Paul Gimeno, Raoul Weiler & Dirk Holemans (red.); VUBPress (Brussel) & Technologisch 

Instituut vzw (Antwerpen); 1996; p. 172. 
2
 http://www.unesco.org/education/poverty/index.shtml.  

3
 http://www.fao.org/.  

4
 http://www.fao.org/.  

5
 http://www.who.int/en/.  

6
 http://www.unesco.org/courier/2001_06/uk/planet.htm.  

7
 http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf.  

http://www.unesco.org/education/poverty/index.shtml
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.who.int/en/
http://www.unesco.org/courier/2001_06/uk/planet.htm
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf
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In het tweede deel van de scriptie zal ik trachten een argumentatie te ontwikkelen voor het 

model op basis van enkele andere systemen. We zullen het systeem vergelijken met andere 

vormen van basisinkomen en kijken of de argumenten die daarvoor gelden ook van toepassing 

kunnen zijn op ons model. We zullen het ontwerp bekijken in haar relatie tot enkele theorieën 

van sociale rechtvaardigheid. Als laatste zullen we trachten een argumentatie te ontwikkelen 

gesteund op enkele theorieën van milieuduurzaamheid. 
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Deel 1: Het Mondiaal Basisinkomen gefinancierd door een 

taks op de ecologische voetafdruk 

1. De Ecologische Voetafdruk 

Het model van de ecologische voetafdruk werd voor het eerst ingevoerd in 1996 door William 

Rees en Mathis Wackernagel in hun boek Our Ecological Footprint
8
. Het is een manier om te 

berekenen hoeveel land er nodig is om een gegeven populatie, aan haar levensstandaard, in 

stand te houden. Het gaat over gebruikt land om te bewonen, grond die nodig is om voedsel 

op te kweken, de plek die wordt gebruikt om afval te stockeren of te verwerken, bomen en 

andere planten die nodig zijn om de CO2 op te nemen die wordt uitgestoten voor verwarming, 

verlichting, transport…  

Landen en steden 

Een stad die niet veel fysieke ruimte inneemt om een grote hoeveelheid mensen te huisvesten, 

zal op die manier een veel grotere ruimte innemen om in al deze behoeften te voorzien. De 

ecologische voetafdruk van een stad zal dus een stuk groter zijn dan het grondgebied van deze 

stad. Dichtbevolkte gebieden (zoals steden) kunnen nooit instaan voor de eigen behoeften, ze 

hebben invoer nodig van buiten de stad en moeten kunnen hun afval uitvoeren. In onze 

geglobaliseerde wereld gaat dit over land dat verspreid is over de hele aardbol. Zouden we in 

België enkel aangewezen zijn op de eigen oppervlakte, dan zouden we niet enkel geen 

bananen meer kunnen eten (wat niet zo erg zou zijn), maar er zou gewoonweg niet genoeg 

voedsel zijn en we zouden stikken door de luchtvervuiling. 

De voetafdruk van een land of stad vaststellen is, in theorie althans, niet erg moeilijk. Men 

kijkt naar de uitstoot (vooral ten gevolge van transport, industriële productie en het opwekken 

van elektriciteit) en hoeveel groen gebied er nodig is om dit weer op te nemen en te 

verwerken. Men gaat kijken naar de invoer van producten (bijvoorbeeld voeding) en de 

hoeveelheid land die er nodig is om dit te produceren, daar moet dan nog eens de uitstoot voor 

het vervoer worden bij opgeteld. En dan natuurlijk nog de oppervlakte van het bebouwde 

                                                 

8
 Mathis Wackernagel & William Rees; Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth; New 

Catalyst Bioregional Series; New Society Publishers; Gabriola Island, BC, Canada; 1996. 
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gebied
9
. Bij steden gaat het steeds om invoer van producten en uitvoer van afval, als we naar 

de voetafdruk van landen kijken, kan dit omgekeerd zijn (vooral bij ontwikkelingslanden). 

Daar voert men voedsel uit en wordt er ingestaan voor de verwerking van afval van andere 

landen. Zo zullen er zowat overal in de wereld bananen te verkrijgen zijn die in Brazilië zijn 

gekweekt, en zal het Amazonewoud voor een groot deel instaan voor de verwerking van de 

globale hoeveelheid CO2 - uitstoot.  

De grootte van de voetafdruk van een land is dus afhankelijk van de oppervlakte van het land, 

het aantal inwoners, hun consumptie en de productie van afval. Zo zullen er landen zijn die 

een veel grotere voetafdruk hebben dan de oppervlakte van het land, en omgekeerd zijn er 

landen die een kleinere voetafdruk hebben. België heeft een voetafdruk die vele malen groter 

is dan het grondgebied, bij Australië en Canada is er een overschot aan land. Dit hoeft 

uiteraard niet te verwonderen wegens de bevolkingsdensiteit in België en de grootte van het 

grondgebied van Australië en Canada. 

Individuele personen
10

 

Eens we de voetafdruk van het land hebben vastgesteld, kunnen we gemakkelijk de 

gemiddelde voetafdruk van elke bewoner berekenen (de voetafdruk van het land delen door 

het aantal inwoners). Dit is ook de maat waarin een voetafdruk steeds wordt uitgedrukt, in 

hectare per persoon per jaar, zo kunnen we ook gemakkelijk vergelijkingen maken tussen 

landen en de impact van hun inwoners op het milieu. Op die manier komen we te weten 

hoeveel land er gemiddeld wordt gebruikt om een inwoner van dat bepaalde land te laten 

leven zoals hij/zij op dat moment leeft. Hoeveel last wordt er gelegd op het milieu door 1 

inwoner van het land, de milieugebruikersruimte zoals Davidson het zal noemen (zie later). In 

België is de voetafdruk ongeveer 5 hectare per persoon, terwijl er eigenlijk maar ruimte is 

voor 1.6 hectare. Dit wil zeggen dat wij allen samen iets meer dan 3 keer de oppervlakte van 

België nodig hebben om in al onze behoeften te voorzien, of we moeten met zijn allen 

drastisch verminderen met consumeren, afval produceren en vervuilen (tot ongeveer een 

derde van ons huidige verbruik). Voor een deel is het verantwoord dat wij iets meer 

                                                 

9
 De grootte van een land komt in de berekening niet steeds in de voetafdruk van het land zelf terecht, ook zelfs 

de uitsoot niet. Producten die worden gekweekt en geproduceerd voor export, komen uiteraard op het conto van 

de verbruikers terecht. 
10

 Cijfers afkomstig van ‘Footprint of Nations 1997’; Mathis Wackernagel en anderen; Rio+5 Forum; uitgave 

Centro de Etudios para la Sustentabilidad; Mexico; 1997, zoals opgenomen in Jan Juffermans ‘Nut en noodzaak 

van de mondiale voetafdruk: Over mondiale gebruikersruimte, duurzaamheid en mensenrechten‟; Lemniscaat 

b.v.; Rotterdam; 2006; p.53. Te vinden op: http://www.janjuffermans.nl/inhoud/Boek%20voetafdruk.pdf.  

http://www.janjuffermans.nl/inhoud/Boek%20voetafdruk.pdf
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verbruiken van de oppervlakte van ons land wegens het grote aantal mensen dat in zo’n klein 

land woont, maar niet zo veel (hierover verder meer). 

We zitten met de grootte van onze voetafdruk zowat in de middenmoot van de West-Europese 

landen. Nederland, Spanje en Italië doen het met iets minder, en bijvoorbeeld de 

Scandinavische landen met iets meer. De Europese landen blijven meestal echter tussen de 4 

en de 6 hectare, met 1 grote uitschieter, namelijk IJsland met bijna 10 hectare per inwoner. 

Het is zo dat in Europa bijna geen enkel land erin slaagt om binnen de beschikbare ruimte van 

zijn land te blijven (met uitzondering van Finland, Ierland en Zweden). De meeste landen 

zitten er ruim boven. Dit hoeft natuurlijk niet te verbazen wegens de enorme 

bevolkingsdichtheid hier. Ook op Europees niveau zouden we er niet in slagen om binnen de 

grenzen te blijven.  

Op zich zeggen deze getallen niet veel, is dit veel of weinig? We moeten daarvoor eens gaan 

vergelijken met andere landen. In Noord-Amerika heeft men een nog grotere voet, met 8.4 

hectare in de Verenigde Staten en 7 in Canada. Rusland en Japan zitten op ongeveer de hoogte 

van West-Europa (6 hectare) en ook in Australië en Nieuw-Zeeland is het hoog met 

respectievelijk 8.1 hectare en 9.8. Het valt al op dat dit zowat de geïndustrialiseerde wereld is. 

Met hoeveel doet men het in de rest van de wereld? Wel, bijna nergens anders komt men 

boven de 3 hectare. China en India, waar samen toch een derde van de wereldbevolking 

woont, doen het respectievelijk met 1.2 en 0.8 hectare per persoon! Ook Pakistani doen het 

met 0.8 en enkel in Bangladesh doet men het met minder, 0.5 hectare per persoon. Rijkere 

landen hebben grotere voetafdrukken, hoofdzakelijk door het hoge verbruik van fossiele 

brandstoffen. Vergeleken hiermee mag blijken dat wij (de westerse wereld) inderdaad een erg 

grote voetafdruk hebben, wat uiteraard niet erg verwonderlijk is. 

Het eerlijke aarde aandeel 

Wat betekent dit nu in mondiaal perspectief? Hoe groot mag onze voet zijn om geen te zware 

last te leggen op het milieu en dus op de toekomst van de planeet en haar bewoners? Als 

iedereen (inclusief alle Chinezen en Indiërs) zouden willen leven zoals de gemiddelde 

Europeaan of Amerikaan, dan zouden we tussen de 2 en 4 aardes zoals de onze nodig hebben 

om in onze behoeften te voorzien. Tot nader order hebben we nog geen andere planeten 

gevonden die leefbaar zijn voor de mens, dus zullen we het op een andere manier moeten 

doen, namelijk door in te grijpen in ons verbruik.  
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De gemiddelde voetafdruk voor de wereld is 2.3 hectare, dit is eigenlijk al te veel. Als we de 

aarde op een gelijke manier willen verdelen onder alle mensen, zonder te veel van de 

grondstoffen op te gebruiken, dan moet dit dalen tot 1.8 hectare
11

. We gebruiken gemiddeld 1 

voetbalveld te veel per persoon. Op die manier zijn we de aarde letterlijk aan het opgebruiken. 

Die 1.8 hectare is het duurzaamheidsquotum, hetgeen de aarde kan ‘verdragen’ zonder in 

waarde af te nemen. Wat haalbaar is voor de aarde om nog voor een lange tijd mee te gaan. 

Hierbij moet opgemerkt dat dit het aandeel is zonder dat er rekening is gehouden met de 

biodiversiteit, de overleving van andere dier- en plantensoorten waarmee we de aarde delen. 

Indien we ook dit incalculeren zal ieders deel nog een stuk kleiner worden. 

In het laatste rapport van ‘Footprint of Nations’ (2005)
12

 wordt er een nieuwe methode 

gepresenteerd, Footprint 2.0. Hierin wordt de hele oppervlakte van de aarde in rekening 

gebracht (bij Footprint 1.0 was dit slechts ongeveer 1/3) en er wordt rekening gehouden met 

de overleving van andere soorten. Een nieuwe berekeningsmethode wordt voorgesteld, het 

land wordt opgedeeld in grasland, bossen, akkers, bebouwde grond… Op die manier kan er 

rekening mee gehouden worden dat bijvoorbeeld akkergronden meer waarde hebben dan 

bebouwde gronden. De Footprint 2.0 geeft echter een nog alarmerender beeld van ons gebruik 

van de aarde. De biologische capaciteit van de aarde wordt op die manier 15.71 globale 

hectares (gh) en de totale voetafdruk wordt 21.91 gh. Dat is al een teveel van 39%, waar dit 

bij de footprint 1.0 nog maar 18% was. De grootste voeten zijn weer voor de Verenigde 

Arabische Emiraten, Kuwait en de VS met respectievelijk 232.86 gh, 154.91 gh en 108.95. 

Mozambique (1.49 gh), Burundi(1.50 gh) en Cambodia (1.51 gh) hebben volgens de nieuwe 

berekeningen de kleinste voetafdruk. Als we gaan kijken naar de ratio tussen biocapaciteit van 

het land en de voetafdruk dan staat België op een 4
de

 plaats met een deficit van -61.69 gh (FP: 

68.87 gh, biocapaciteit: 7.19 gh). 

Zoals uit het voorgaande mag blijken (indien dit nog diende bewezen te worden) is de 

gebruikte ruimte allesbehalve op een billijke manier verdeeld. In de geïndustrialiseerde 

wereld zullen we drastisch moeten verminderen in ons verbruik, terwijl bijvoorbeeld de 

Indiërs nog heel wat kunnen verhogen met hun voetafdruk. Dit kunnen zij natuurlijk enkel 

doen indien wij bereid zijn om in te leveren. De ecologische voetafdruk is afhankelijk van het 

aantal inwoners van een land, dus ook het eerlijke aarde aandeel is afhankelijk van het aantal 

                                                 

11
 Sinds ongeveer het midden van de jaren 1970 hebben we deze duurzaamheidsbarrière overschreden. 

12
 Informatie en cijfers afkomstig van: Redefining Progress; Jason Venetoulis & John Talberth; ‘Footprint of 

Nations 2005’; http://www.rprogress.org/publications/2006/Footprint%20of%20Nations%202005.pdf. 

http://www.rprogress.org/publications/2006/Footprint%20of%20Nations%202005.pdf
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bewoners van de aarde. Dit impliceert dat hoe meer mensen er leven op aarde, hoe kleiner 

ieders aandeel wordt. Aangezien de wereldbevolking nog elke dag groeit, wordt ons eerlijke 

aarde aandeel met de dag kleiner. 

Wat bepaalt de grootte van de voetafdruk? 

 Wat zij nu de dingen die we doen die een invloed hebben op onze voetafdruk? En vooral hoe 

zwaar zullen deze erop wegen en wat kunnen we dus doen om onze voetafdruk te verkleinen? 

Ongeveer alles wat we doen heeft een invloed op de voetafdruk, dit kan zowel positief als 

negatief zijn. Iedere keer als we een licht aansteken wordt er energie verbruikt die wordt 

opgewekt in een elektrische centrale. Dit is in België meestal een kerncentrale (20,5%) of een 

klassieke centrale (steenkool – 8,7 %, aardgas – 25,3 % of aardolie – 40 %)
13

. Een kleine 4 % 

van de Belgische elektriciteit komt uit hernieuwbare energiebronnen. Dus dit weegt op je 

voetafdruk, tenzij er een hernieuwbare energiebron wordt gebruikt zoals wind of als je 

zonnepanelen op je dak hebt. Iedere keer als we in en auto stappen wordt er brandstof 

verbrand waarbij er CO2 vrijkomt. Maar zelfs de plaats die je huis inneemt weegt op je 

voetafdruk. Het beste blijkt hier een appartementsgebouw omdat je dan een relatief kleine 

oppervlakte met vele anderen deelt. 

Er zijn echter een aantal specifieke zaken die een enorme impact hebben op de grootte van de 

voetafdruk van de geïndustrialiseerde landen. De enorme hoeveelheid vliegtuigen die 

dagelijks zowat alle plaatsen van de wereld met elkaar in verbinding stellen. De hoeveelheid 

vlees- en zuivelproducten die de meesten onder ons dagelijks naar binnen werken. Dit komt 

omdat de productie van 1 kilogram vlees of zuivel tussen de 3 en 15 kilogram 

landbouwproducten kost (afhankelijk van de diersoort). Kip heeft een relatief lage afdruk, 

onder meer omdat kippen ook nog eieren leggen. De ingrediënten voor veevoeder worden 

vaak ook van verre streken ingevoerd, wat dan weer weegt op de CO2-uitstoot. 

Rechtstreeks positieve effecten op de voetafdruk van dingen die we kunnen doen zijn er 

weinig, maar een boom planten is een goed voorbeeld. De CO2 in de lucht wordt daardoor 

immers vermindert, bomen halen namelijk CO2 uit de lucht en zetten ze om in zuurstof. 

Zonnepanelen of een windmolen installeren hebben ook een positieve invloed, niet 

rechtstreeks in de vermindering van CO2 maar ze produceren energie waardoor je minder 

                                                 

13
 Cijfers afkomstig van de federale overheidsdienst economie: 

http://mineco.fgov.be/energy/energy_statistics/Statistics_nl_014.htm. 

http://mineco.fgov.be/energy/energy_statistics/Statistics_nl_014.htm
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afhankelijk wordt van energiecentrales die broeikasgassen of nucleair afval produceren. 

Verkleinen van de voetafdruk kan je vooral doen door zaken niet te doen. Geen of weinig 

vlees en zuivel eten, niet vliegen voor privéreizen, geen auto gebruiken, de verwarming in 

huis 1 of 2 graden lager zetten… 

Problemen met de voetafdrukmethode 

Voetafdrukanalyse is nog een betrekkelijk jonge methode in het studiegebied van 

duurzaamheid. Er zijn dus nog wat problemen mee die misschien kunnen opgelost worden. 

De Footprint 2.0 is al een verbetering ten opzicht van de voorgaande maar bepaalde dingen 

zouden toch nog beter moeten uitgewerkt worden. De techniek voor de berekening van het 

land dat nodig is om andere soorten in stand te houden, en hoe kan men rekening houden met 

andere giftige stoffen (buiten CO2) zoals lood, arsenicum, uranium… Het is zelfs 

twijfelachtig of het ooit mogelijk zal zijn om deze erin op te nemen. Hoe kunnen we immers 

de impact van deze stoffen omzetten in een maat van oppervlakte? 

De voetafdrukmethode lijkt dus een zeer bruikbare werkwijze, maar ze mag zeker niet als 

enige worden gebruikt. Zouden we dit wel doen dan kunnen we tot de conclusie komen dat 

kerncentrales volledig impactneutraal zijn (behalve voor de bouw ervan) en dus onze 

energieproductie voor 100% uit kerncentrales gaan halen. Dit heeft inderdaad bijna geen 

invloed op onze voetafdruk, maar we blijven natuurlijk wel zitten met de enorme 

hoeveelheden kernafval. 

Gevolgen van de grote mondiale voet 

De aarde is in staat om voor een bepaalde tijd een niet duurzame mondiale voetafdruk te 

onderhouden. Wat er dan echter gebeurt, is dat we de aarde letterlijk opgebruiken, er zal dan 

in de toekomst minder zijn dan nu. Het zal onmogelijk worden om dezelfde levenswijze aan 

te houden. Enkele gevolgen zijn al zeer goed zichtbaar. 

Het belangrijkste, waar iedereen tegenwoordig de mond van vol heeft, is uiteraard de 

klimaatverandering waarvan men ondertussen zeker is dat die veroorzaakt wordt door toedoen 

van de mens. Door de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2 – koolstofdioxide, H4 – 

methaan en N2O - distikstofoxide) wordt er minder warmte, in de vorm van infrarode straling, 

teruggekaatst naar de ruimte, waardoor de aarde opwarmt. De warmte zit als het ware 

gevangen onder deze gassen en we krijgen een serre-effect. Als er geen maatregelen worden 

genomen, zal de concentratie van CO2 in de atmosfeer tegen 2100 zijn verdubbeld sinds het 
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begin van de industriële revolutie. Door de hogere concentratie van CO2 in de atmosfeer 

wordt er meer warmte hier gehouden en warmt de aarde op. Gemiddeld is de temperatuur de 

laatste 100 jaar (tussen 1906 en 2005) met 0,74°C gestegen
14

. Dit is een globaal gemiddelde, 

de temperatuurstijging is overal waarneembaar, maar is hoger op hoge noordelijke 

breedtegraden. Het ijs zal daar dus sneller wegsmelten (merkbaar aan het verdwijnen van het 

Noordpoolijs). Landregio’s zijn ook sneller opgewarmd dan de oceanen.  

Dit zal enkele verstrekkende gevolgen hebben, die ondertussen al zichtbaar beginnen worden. 

Er zullen wereldwijd meer en zwaardere rampen voorkomen. We zullen vaker te maken 

krijgen met overstromingen door het smelten van het poolijs. Zware droogteperiodes zullen 

meer voorkomen, en deze zorgen voor bosbranden. Meer en krachtigere orkanen zullen ons 

teisteren.  

Er zou tevens een nieuw soort migranten kunnen ontstaan, klimaatmigratie zou de kop kunnen 

opsteken. Mensen moeten op de vlucht slaan voor enerzijds het stijgende water door het 

smelten van de poolkappen, anderzijds worden er woestijnen gevormd door aanhoudende 

droogte in bepaalde gebieden. De streken die het meest gevoelig zijn voor de gevolgen van de 

klimaatverandering liggen vaak in de minst welvarende landen. Het is dus zo dat de rijkste 

landen voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, en dat de 

armste landen er de gevolgen van moeten dragen.  

De klimaatverandering zal er verder voor zorgen dat bepaalde diersoorten zullen uitsterven. 

De ijsbeer bijvoorbeeld zal het zeker niet halen in het wild. Vele zijn al verdronken omdat ze 

te ver moesten zwemmen en geen drijvend ijs meer tegenkwamen om uit te rusten. Ze 

beginnen in Canada zuidwaarts te migreren en ontmoeten daar grizzlyberen waarmee ze zich 

voortplanten, het is mogelijk dat de ijsberen zullen worden opgenomen in de 

grizzlyberenpopulatie en op die manier verdwijnen in het wild. 

Door het grote aantal mensen op aarde is er steeds plaatsgebrek, bossen worden gekapt om 

plaats bij te creëren. Deze ontbossing heeft als gevolg dat er nog minder CO2 uit de lucht 

wordt gehaald, en dat we dus eigenlijk minder zouden mogen uitstoten, en er komt nog bij 

want al de koolstof (C) die een boom tijdens zijn leven heeft opgenomen komt vrij bij de 

verbranding of het vergaan ervan. Ontbossing zorgt natuurlijk ook voor het uitsterven van 

diersoorten die in die bossen leven. 

                                                 

14
 Intergovernmental Panel on Climate Change; ‘Climate Change 2007 – Synthesis Report‟; 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm.  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm
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Een ander gevolg van onze grote voetafdruk is het feit dat we de natuurlijke hulpbronnen aan 

het opgebruiken zijn. Hiermee worden vooral de fossiele brandstoffen bedoeld. Het heeft 

tientallen tot honderden miljoenen jaren geduurd om de hoeveelheden te vormen die er nu zijn 

(of liever gezegd, waren), en op 200 à 300 jaren zullen ze volledig opgebruikt zijn. Het zal 

nodig zijn om naar alternatieven te zoeken want we kunnen ervan uitgaan dat zeker tegen het 

einde van deze eeuw, waarschijnlijk zelfs vroeger, de meeste fossiele brandstoffen zullen zijn 

opgebruikt
15

. Het verbranden ervan zorgt bijkomend dan natuurlijk voor productie van CO2 

wat dan weer zorgt voor een verdere opwarming van de aarde. 

In termen van CO2-uitstoot is kernenergie een zeer goede vervangingsbron. Er wordt 

namelijk geen CO2 geproduceerd tijdens de productie van energie uit uranium.
16

 Het 

probleem hier is dan weer dat er radioactief afval overblijft. Een probleem hierbij is de 

stockage ervan, dit afval zal namelijk minimum 300 jaar moeten afgescheiden worden van 

mens en milieu omdat het zwaar toxisch is. Door het gebruik van kernenergie wordt het 

probleem dus eigenlijk doorgeschoven naar de toekomst. Zoals ik reeds eerder heb 

aangehaald is de voetafdrukmethode niet ideaal om kernafval in de analyse op te nemen, 

hoewel er pogingen worden gedaan. 

Het concept van de ecologische voetafdruk neemt op een overzichtelijke manier 2 van de 

grootste problemen waarmee de wereld op dit moment kampt op in haar analyse, de urgentie 

van de milieuproblematiek en de ongelijke verdeling van de natuurlijke grondstoffen en 

andere hulpbronnen in de wereld. Dit wordt uitgedrukt in hectares per persoon per jaar naar 

gelang de plaats op aarde waar men leeft. 

2. Het Mondiaal Basisinkomen 

In wat volgt zal ik een voorstel presenteren dat tegelijk een oplossing zou kunnen bieden voor 

de extreme armoede in de wereld en de milieuproblemen, het Mondiaal Basisinkomen (MBI). 

Op deze manier geïmplementeerd kan het ervoor zorgen dat de mens binnen de draagkracht 

van haar milieu komt, en kan er tevens voor zorgen dat iedereen een minimum aan middelen 

heeft om in zijn/haar basisbehoeften te voorzien. Het zal gaan om een taks die wordt betaald 

op milieugebruik (hoofdzakelijk vervuiling) en waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder 

alle wereldburgers, onder de vorm van een basisinkomen. Iedere persoon wordt gezien als 

                                                 

15
 Dit is moeilijk te bepalen aangezien men niet met zekerheid kan zeggen hoe groot de voorraad op dit moment 

nog is, ook is het mogelijk dat er nieuwe bronnen worden ontdekt. 
16

 Tenzij eventueel voor de productie en het transport van het uranium. 
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gelijkwaardig aandeelhouder van de aarde en moet dus vergoed worden als zijn deel wordt 

toegeëigend door anderen. Ik zal eerst een korte geschiedenis van het idee schetsen en dan 

enkele concrete hedendaagse voorstellen schetsen met hun eventuele moeilijkheden, en 

daarna mijn eigen voorstel formuleren. 

Geschiedenis
17

 

Voorgeschiedenis 

In zowat alle grote religies wordt steun aan de armen aanbevolen. In de Tenach (de Joodse 

‘bijbel’,het oude testament voor de christenen) staan geboden
18

 om aan de armen te geven. 

Het Christendom universaliseert de notie van ‘buurman’. Liefdadigheid was geboden 

tegenover iedereen, maar vooral voor de armen. In het kerkrecht waren de rijken verplicht om 

een deel van hun opbrengsten te delen met de minderbedeelden. In de middeleeuwen werd er 

ook via de kloosters, parochies en bisdommen hulp aan de armen aangeboden. Zij zorgden 

onder meer voor het ontstaan van hospitalen. Een middeleeuws hospitaal ving naast zieken 

ook ouderen, wezen, landlopers, lepralijders en andere behoeftigen op. 

Ook in de Koran wordt gewag gemaakt van het hulp bieden aan de minderbedeelden. 

Aalmoezen geven is een van de vijf zuilen van de Islam
19

. In het Hindoeïsme wordt ervan 

gesproken dat iedereen het recht heeft om te delen in de opbrengst van de aarde. Hindoes 

kunnen door het geven aan de behoeftigen hun karma wat verbeteren. In religieuze 

geschriften gaat het dus meestal over individuen die rechtstreeks de behoeftigen helpen, of 

religieuze collectieven die geld of goederen inzamelen en ze verdelen, zoals de kloosters in de 

middeleeuwen. Er is hier geen sprake van een centraal georganiseerde hulp die bedoeld is 

voor alle hulpbehoevenden. 

Het idee van een universeel basisinkomen dat voorzien wordt door de overheid, heeft 2 

rechtstreekse voorlopers. Het idee voor een minimum inkomen werd voor het eerst 

geformuleerd aan het begin van de 16
de

 eeuw (Vives), het idee voor een onconditionele 

eenmalige uitbetaling ziet het licht aan het einde van de 18
de

 eeuw (Paine). Nog eens 50 jaar 

                                                 

17
 Gebaseerd op: Robert .F. Clark; The Earth as a Common Trust: Implications for a Minimum Income 

Guarantee; te vinden op: http://www.usbig.net/papers/117-Clark-EarthasCommons.pdf . En History of Basic 

Income op de website van BIEN: http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history. 
18

 Door de Christenen geboden genoemd, in de Joodse traditie wordt gesproken van de 10 woorden (‘aseret-ha-

dibrot’). 
19

 De andere zijn: de geloofsbelijdenis, de rituele gebeden, het vasten tijdens de ramadan en de pelgrimstocht 

naar Mekka. Ze zijn alle even belangrijk, er is geen rangschikking in aan te brengen. 

http://www.usbig.net/papers/117-Clark-EarthasCommons.pdf
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history
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later worden de 2 gecombineerd en zo ontstaat het schema voor een onvoorwaardelijk 

universeel basisinkomen (Charlier). Al deze denkers gebruiken het gelijke recht op gebruik 

van de aarde als verantwoording voor het voorstellen van hun systemen. 

Minimum inkomen 

Thomas More (1478-1535) laat Raphael in zijn Utopia (1515/16) een alternatieve oplossing 

voor het hoge aantal diefstallen uit de doeken doen tegen John Morton, de aartsbisschop van 

Canterbury. Deze stelt zich de vraag hoe het komt dat er zoveel dieven zijn, hoewel het erg 

moeilijk is om aan de galg te ontsnappen als je op diefstal wordt betrapt. Raphael stelt dat het 

probleem is dat de dieven gewoon geen andere keus hebben. Mensen zullen niet stoppen met 

stelen als dat hun enige manier is om aan eten te geraken. Het zou beter zijn om iedereen te 

voorzien van een minimum aan middelen om in zijn onderhoud te voorzien ‘zodat niemand in 

de verschrikkelijke situatie komt eerst te moeten stelen en vervolgens te moeten sterven.’
20

 

Dit is nog geen pleidooi voor een universeel inkomen maar het gaat reeds in die richting.  

In 1526 schrijft de tijdgenoot en vriend van More, Juan Luis Vives (1492-1540) een brief aan 

de burgemeester van Brugge, De Subventione Pauperum. Waarin hij pleit voor een 

bestaansminimum, onder controle van de overheid. Hij had een uitgewerkt voorstel klaar. Het 

is enkel bedoeld voor zij die echt in nood verkeren, en het moet worden verdiend door 

werkbereidheid. Zij die hun leven lang weinig of niks hebben gedaan, moeten minder krijgen 

en vervelendere karweien doen. Vives ontwikkelde zijn systeem vanuit een theologische 

motivatie. Gods creatie is bedoeld voor al zijn kinderen en zij die de opbrengsten van de 

natuur voor zichzelf houden zijn dieven, tenzij ze de armen helpen. 

Onvoorwaardelijk 

Hier hebben we dus al een goede aanzet naar het gegeven om de aarde als 

gemeenschappelijke eigendom van allen te gaan beschouwen. Thomas Paine
21

 zal van 

dezelfde premisse vertrekken en zal hierop zijn voorstel tot een universeel inkomen baseren.  

Paine constateert dat er veel armoede en lijden is in de steden en dorpen in Europa, hetgeen 

wij de beschaafde wereld noemen,en dat dit niet het geval is in de meer natuurlijke staat van 

leven van de indianen in Noord-Amerika. Armoede bestaat niet in de natuurlijke staat, het is 

                                                 

20
 Thomas More; Utopia; in het Nederlands vertaald door Marie H. van der Zeyde; Athenaeum – Polak & Van 

Gennep; Amsterdam; 2002; p. 30. 

21
 Thomas Paine; Agrarian Justice; 1796; http://www.thomaspaine.org/Archives/agjst.html. 
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iets dat is gecreëerd door het ‘beschaafde leven’, hij pleit echter niet voor een terugkeer naar 

de natuurlijke staat want die mist de voordelen van de landbouw, de kunsten, de 

wetenschappen en de ambachten. Wat moet gedaan worden, is de voordelen behouden en de 

kwalen genezen die de overgang van de natuurlijke naar de beschaafde staat voortgebracht 

heeft: 

In taking the matter upon this ground, the first principle of civilization ought to have been, 

and ought still to be, that the condition of every person born into the world, after a state of 

civilization commences, ought not to be worse than if he had been born before that period.
22

 

De aarde is in haar natuurlijke staat de gemeenschappelijke eigendom van de mensheid. 

Iedereen is, door geboorte, mede-eigenaar van de grond en van alle natuurlijke bronnen. De 

aarde brengt echter in haar gecultiveerde staat veel meer op dan in haar natuurlijke staat, 

hieruit is het idee gegroeid dat degene die zorgt voor de verbeteringen ook eigenaar is van de 

grond. Dit is een misvatting volgens Paine, de enige privé-eigendom die kan bestaan, is de 

meeropbrengst die de aarde levert door de verbeteringen die door de persoon in kwestie zijn 

aangebracht, niet de grond zelf waarop dit is gebeurd. Deze blijft volgens het natuurlijke recht 

gemeenschappelijke eigendom van allen. 

De mens heeft oorspronkelijk geen enkel recht om zichzelf eigenaar te noemen van een stuk 

land, hij mag het enkel gebruiken. Het idee dat land de eigendom kan zijn van iemand is 

samen ontstaan met de cultivering van het land. Het is immers onmogelijk om de cultivering 

te scheiden van de grond waarop deze gebeurt. Uit deze vaststellingen leidt Paine af dat elke 

eigenaar van gecultiveerd land een huurprijs (‘ground-rent’) moet betalen aan de 

gemeenschap voor de gebruikte grond. Uit dit fonds wordt er dan aan iedereen die de leeftijd 

van 25 jaar bereikt een eenmalige uitbetaling van 15 pond sterling gedaan, als compensatie 

voor het verlies van zijn/haar natuurlijke erfenis door de invoering van landeigendom. Ook 

krijgt iedere burger ouder dan 50 een jaarlijks pensioen van 10 pond sterling. 

Fourier & Charlier 

Fourier (1772-1837) argumenteerde dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om te 

zorgen voor de bestaansmiddelen voor zij die het recht is ontnomen om gebruik te maken van 

de natuurlijke hulpbronnen, die de gemeenschappelijke eigendom zijn van allen. Een groot 

                                                 

22
 Paine; 1796. 
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deel van de bevolking  kan haar recht om te jagen, vissen, fruit plukken, vee laten grazen… 

niet uitoefenen. Ze moet hiervoor gecompenseerd worden. De gemeenschap moet zorgen voor 

de middelen tot onderhoud van de personen die hierdoor worden getroffen. Dit zou 

overeenkomen met een zeer rudimentair logement (een zesde klasse hotel) en 3 maaltijden per 

dag. Anders dan bij Paine waar sprake is van een universele toekenning van een geldsom, gaat 

het bij Fourier maar om een kleine groep van de ‘worst-off’ die zouden worden ondergebracht 

in deze hotels. Fouriers voorstel zorgt dan weer wel voor een minimum inkomen, men heeft 

het recht op onderhoud wanneer men zijn natuurlijke recht is verloren. Paine pleit voor een 

eenmalige subsidie en op latere leeftijd een pensioen, maar dit zou niet volstaan om te 

overleven. 

In 1848 publiceert de Brusselse advocaat Joseph Charlier (1816-1896) zijn Solution du 

problème social ou constitution humanitaire. De Fourierist formuleert in dit boek het eerste 

echte voorstel tot een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen. Iedere burger zou volgens 

dit schema per kwartaal (later werd dit veranderd in maandelijks) een minimum inkomen 

(‘minimum’, ‘revenue garanti’, en later ‘dividende terrritoriale’) ontvangen. Dit recht op een 

basisinkomen komt voort uit het gelijke recht van allen op eigendom van land. De hoogte van 

het inkomen wordt jaarlijks door een commissie bepaald, aan de hand van de huurwaarde van 

al het onroerend goed. Deze uitbetalingen representeren een equivalent voor het verlies dat 

men leidt doordat men geen land in het bezit heeft. Zo een basisinkomen zou volgens Charlier 

niet leiden tot luiheid aangezien het nauwelijks genoeg zou zijn om te overleven. Alles boven 

dit minimum moet komen van betaalde arbeid. 

Ook John Stuart Mill (1806-1873) bespreekt het Fourierisme op een lovende manier in zijn 

Principles of Political Economy.
23

 Hij beschrijft het als een vorm van utopisch socialisme die 

bij de verdeling van de oogst of de geproduceerde goederen zowel kapitaal als arbeid in 

rekening brengt:  

‘In the distribution, a certain minimum is first assigned for the subsistence of every member of 

the community, whether capable or not of labour. The remainder of the produce is shared in 

                                                 

23
 John Stuart Mill; Principles of Political Economy; 1848; http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html. Het 

kan vreemd lijken dat een van de meest beroemde liberalen van zijn tijd iets ziet in eender welke vorm van 

socialisme. Echter, liberalisme wordt door Mill opgevat als een politieke ideologie die vrijheid, gelijke kansen, 

een vrije markt… voorstond. Niet het enge markt-liberalisme waartoe het nu meestal herleid wordt. 

http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html
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certain proportions, to be determined beforehand, among the three elements, Labour, Capital, 

and Talent.‟
24

 

Er is dus duidelijk sprake van een universeel basisinkomen onafhankelijk van de middelen die 

men bezit, puur om in het basisonderhoud te voorzien. Daarbovenop wordt dan de rest van de 

goederen verdeeld op basis van investering van kapitaal, arbeid en talent. Mill bespreekt hier 

dus niet de opvattingen van Fourier zelf maar eerder een versie zoals die door Charlier naar 

voren was gebracht. Fouriers voorstel was immers niet onconditioneel, het ging slechts over 

een kleine groep van de minstbedeelden die zouden kunnen ‘genieten’ van een logement in 

een van de ‘hotels’. 

Mondiaal Basisinkomen op basis van milieugebruik 

Op het moment dat de tot nu toe besproken auteurs schreven, werd het nog niet echt als een 

mogelijkheid gezien dat de aarde ooit zo intensief zou worden gebruikt. Het recht dat iedereen 

heeft op een gelijk deel van de aarde werd eerder als een theoretisch argument gebruikt voor 

de installatie van een soort van armenzorg. In onze tijd worden de limieten van de aarde als 

maar duidelijker en de problemen die dit met zich meebrengt prangender. Het wordt nodig om 

deze limieten te bepalen en manieren te vinden om ze niet te overschrijden. Ik zal in de rest 

van dit hoofdstuk aan de hand van 2 auteurs, Marc Davidson en René Heeskens, een sociaal 

systeem schetsen dat erin kan slagen om deze doelstelling te bereiken, en tegelijk een 

oplossing kan bieden voor de ongelijkheid en de extreme armoede in de wereld. Daarna 

bespreek ik een aantal voordelen van de aanpak die ik voorsta, en behandel ik enkele 

problemen. 

Davidson 

Marc Davidson gebruikt in zijn in 1995 verschenen artikel Liberale grondrechten en milieu: 

Het recht op milieugebruikersruimte als grondslag van een basisinkomen
25

 een gelijkaardig 

argument als degene die hiervoor beschreven zijn. Het is een verdediging tegen de bezwaren 

die liberalen hebben tegen de invoering van een BI. Vertrekkende van het liberale principe dat 

iedereen zoveel mogelijk vrijheid moet hebben als mogelijk zonder de ander zijn vrijheid te 

                                                 

24
John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 2nd edition; 1849, New York: Augustus Kelley, 1987, pp. 

212-214, Book II, chapter 1. Zoals geciteerd op: 

http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history.  
25

 Marc Davidson; Liberale grondrechten en milieu. Het recht op milieugebruikersruimte als grondslag van een 

basisinkomen; in ‘Milieu’ 5, 1995. 

http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history
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beperken, ontwikkelt hij een argumentatie voor het BI gebaseerd op het gelijke recht van 

iedereen op milieugebruikersruimte. Zijn idee geeft een oplossing voor de zware last die onze 

maatschappij op het milieu legt, een manier om onze ecologische voetafdruk
26

 binnen de 

draagkracht van ons milieu te brengen. 

De milieugebruikersruimte is ‘de totale ruimte die de aarde ons biedt om van haar gebruik te 

maken, zonder dat we de mogelijkheden in de toekomst verminderen’
27

. Het is ons 

ondertussen duidelijk dat er grenzen zijn aan de voorraden aan grondstoffen en de capaciteit 

van onze aarde om afvalstoffen te verwerken, alsook een fysieke grens want op een bepaald 

moment is het land op. Volgens Davidson heeft iedereen recht op een gelijk deel van de 

milieugebruikersruimte (vergelijk met het eerlijke aarde-aandeel uit de voetafdrukmethode). 

Hij geeft het simpele voorbeeld van een vijver waarover 2 mensen de beschikking hebben. 

Deze vijver kan het aan dat er elke dag 10 vissen worden bovengehaald zonder dat het 

visbestand in de vijver wordt verstoord. Elk van deze personen kan dus 5 vissen per dag 

bovenhalen. Als één van beide meer vissen bovenhaalt, dan schendt deze het liberale recht 

van de andere, want deze heeft dan niet meer de vrijheid om zijn/haar leven in te vullen zoals 

hij/zij wil. Hij/zij kan nu ofwel minder vissen bovenhalen, ofwel in de toekomst de 

beschikking hebben over minder vis. Een samenleving moet dus binnen de grenzen blijven 

die het milieu haar stelt. 

Het argument gaat ongeveer hetzelfde als bij Paine, we moeten enkel het landbezit vervangen 

door milieugebruik. Er moet dus en soort pacht betaald worden door degenen die het milieu 

het meest gebruiken om er een inkomen uit te halen. Deze ‘huur’ voor het milieu dient zo 

hoog te zijn dat er evenveel vraag is naar milieugebruikersruimte als er beschikbaar is. Een 

voorbeeld: 

Stelt u zich eens voor dat Nederland binnen de grenzen van haar milieugebruiksruimte wil 

komen. Hierbij wordt de doelstelling geformuleerd de kooldioxide-uitstoot terug te brengen 

tot 75 miljoen ton per jaar (circa 40% van de huidige uitstoot). Deze doelstelling kan men 

bereiken door het invoeren van een belasting op de uitstoot van kooldioxide van bijvoorbeeld 

200 gulden per ton. Hierdoor ontstaat een jaarlijks fonds van 15 miljard gulden. Uit dit fonds 

ontvangt iedere Nederlander 1000 gulden per jaar waardoor hij in de mogelijkheid wordt 

                                                 

26
 Dit artikel verscheen in 1995, de uitwerking van het concept van de ecologische voetafdruk kwam er pas in 

1996. Davidson heeft het dus nergens in zijn artikel over de voetafdruk maar zijn concept van de 

milieugebruikersruimte kan ermee worden vergeleken. 
27

 Davidson; 1995, p. 247. 
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gesteld 5 ton kooldioxide uit te stoten, hetgeen precies zijn persoonlijke milieugebruiksruimte 

is. Ook al stoot niet elke Nederlander 5 ton kooldioxide uit, ieders gelijke recht om het te doen 

is hiermee gegarandeerd.
28

 

De invoering van het BI gebaseerd op milieugebruik zal nog enkele interessante 

neveneffecten hebben, volgens Davidson. Momenteel haalt de overheid haar inkomsten 

vooral uit heffingen op arbeid, dit heeft een negatief effect op de tewerkstelling want 

bedrijven zullen trachten zo weinig mogelijk mensen in dienst te nemen. Een manier om dit te 

doen is zo veel mogelijk mechaniseren, maar dit gaat ten koste van het milieu. Wanneer nu de 

heffingen op arbeid in gelijke mate dalen als de heffingen op milieugebruik stijgen, dan zal dit 

een positief effect hebben op de tewerkstelling. 

De invoering van het basisinkomen zorgt er dus ten eerste voor dat het recht op gebruik van 

een gelijk deel van het milieu voor iedereen wordt gegarandeerd; ten tweede zal het milieu 

veel minder intensief worden gebruikt, namelijk net zo veel als de omgeving toelaat; en ten 

derde zorgt het voor een stijging van de tewerkstelling. 

We hebben hier dus eigenlijk te maken met een taks op de ecologische voetafdruk. Het 

belangrijkste probleem hier is dat de invoering van dit systeem op nationaal niveau niet erg 

succesvol zal zijn. Misschien ligt dit ook niet in de bedoeling van Davidson, maar hij zegt er 

alleszins niets over. Als plots een klein land als Nederland of België een taks zou invoeren op 

milieugebruik, die ervoor zorgt dat men veel minder CO2 kan uitstoten, dan zou dit een 

enorme impact hebben op de concurrentiepositie van dit land binnen een Europese of globale 

context. Dit voorstel kan slechts slagen binnen een groter kader. 

Een tweede minpunt aan het lokale karakter is dat de milieuproblematiek hierdoor niet zal 

opgelost geraken. Het kan dan wel lovenswaardig zijn als een land binnen de draagkracht van 

haar milieu komt, als de rest van de wereld doorgaat met massaal vervuilen zal dit weinig 

uithalen. Verder lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat het voor zo een dichtbevolkt land als 

Nederland überhaupt ooit mogelijk is om binnen de draagkracht van haar milieu te komen 

zonder een globale context, bijvoorbeeld voor de verwerking van CO2. 

Heeskens 

René Heeskens is de directeur van de Global Basic Income Foundation
29

. Een organisatie die 

zich bezighoudt met het uitwerken van ideeën omtrent de invoering van een mondiaal 
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basisinkomen, en de bekendmaking en verspreiding van het ideeëngoed. In het artikel Earth 

Dividend and Global Basic Income: A Promising Partnership
30

 uit 2005, geeft hij zijn versie 

van een mondiaal basisinkomen gefinancierd door zij die het milieu het meeste gebruiken. 

Alle personen worden gezien als gemeenschappelijke eigenaar van de aarde. In die 

hoedanigheid zal iedereen certificaten ontvangen die zijn/haar eerlijke deel representeren. 

Daarna is het de bedoeling dat bedrijven die natuurlijke hulpbronnen nodig hebben voor hun 

productie deze certificaten aankopen. De waarde van de grondstoffen wordt zo bepaald door 

de wet van vraag en aanbod en het systeem is op die manier consistent met een vrije 

markteconomie. 

Aan het begin van elk jaar zal moeten worden bepaald hoeveel er beschikbaar is van elke 

hulpbron door wetenschappers en politici. Eerst zal er globaal moeten afgesproken worden 

welke zaken er worden opgenomen in de bepaling van het aarde aandeel, en welke eerder 

nationale hulpbronnen zijn. Uitstoten van CO2 en visvangstquota worden bijvoorbeeld op 

mondiaal niveau bepaald, gedeeld door het aantal inwoners van de wereld en iedereen 

ontvangt zijn certificaten voor dat jaar. Voor andere hulpbronnen wordt dit moeilijker te 

bepalen, landen die veel hulpbronnen bezitten, zoals fossiele brandstoffen, zullen niet staan te 

springen om de opbrengsten hiervan te delen met anderen. 

Landen kunnen dan eventueel een gelijkaardig systeem opzetten voor hulpbronnen op 

nationaal niveau. ‘Then, for example, an inhabitant of the Netherlands would receive 

certificates that represent 1/6.5 billionth part of world resources, and 1/16.3 millionth part of 

Dutch resources.’
31

 

In bepaalde landen is het nu reeds zo dat bedrijven de rechten moeten opkopen voor 

bijvoorbeeld CO2 uitstoot, en dat hierin wordt gehandeld tussen bedrijven. Het verschil zal 

zijn dat de bedrijven nu de rechten van particulieren moeten kopen in plaats van de 

overheden. Om dit vlot te laten verlopen, zullen mensen hun certificaten toevertrouwen aan 

intermediaire organisaties die onderhandelen met de bedrijven. Dit kunnen publieke of private 
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instellingen zijn
32

. Als deze instellingen een buffer inbouwen, dan kunnen zij een maandelijks 

basisinkomen uitbetalen aan de personen die bij hen zijn aangesloten. 

Hoewel Heeskens niet over de ecologische voetafdruk spreekt, kan zijn voorstel gemakkelijk 

in terminologie van de voetafdruk worden vertaald. Aan het begin van elk jaar wordt door 

politici en wetenschappers bepaald wat het eerlijke aarde aandeel is, en de certificaten die elke 

wereldburger ontvangt representeren als het ware de voetafdruk waar iedereen over kan 

beschikken. Indien dit systeem consequent wordt toegepast op alle natuurlijke hulpbronnen 

wereldwijd, dan hebben we een ideale manier om binnen de grenzen van het milieu te blijven 

en tegelijk iedere wereldburger zijn eerlijke deel van de opbrengst van de natuur te 

verstrekken. 

 

De ideeën van Heeskens en Davidson zijn gelijkaardig, maar er is één groot verschil. 

Heeskens zou op voorhand bepalen hoeveel er van een bepaalde hulpbron kan worden 

gebruikt en op basis daarvan certificaten verstrekken, die dan worden verkocht. Het geld dat 

dit opbrengt wordt gebruikt voor de uitbetaling van het basisinkomen. Davidson bepaalt ook 

op voorhand wat er kan verbruikt worden, maar zal op basis daarvan vaststellen hoe hoog de 

taks moet zijn om binnen deze grenzen te blijven. Het fonds dat ontstaat door de heffing van 

deze taks wordt besteed aan het basisinkomen. Het spoor dat Heeskens volgt, lijkt mij 

belovender. Het heeft een betere link met systemen die reeds in de praktijk worden gebracht, 

zoals de handel in CO2-uitstootrechten. Er is ook een betere garantie dat er niet te veel wordt 

verbruikt. In Davidsons systeem is het steeds mogelijk dat de taks op een te laag niveau wordt 

vastgelegd waardoor er toch te veel wordt uitgestoten of opgebruikt. Een derde punt dat pleit 

ten voordele van Heeskens is dat zijn systeem goed past binnen een vrije markteconomie. De 

hoogte van de ‘milieutaks’ wordt bepaald door vraag en aanbod, zoals zowat al de rest in ons 

economisch bestel. 

Pluspunten en eventuele gevolgen 

Dit systeem zou erin kunnen slagen om tegelijk de grootste sociale en milieuproblemen weg 

te werken. Doordat elk jaar zou worden bepaald hoeveel van de natuurlijke hulpbronnen er 

mag worden gebruikt, zouden we kunnen binnen de draagkracht van het milieu komen. Op 

die manier kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit niet verloren gaat, en dat we niet 

                                                 

32
 Een derde mogelijkheid, die Heeskens niet aanhaalt, is dat er coöperatieven worden opgericht, waarbij de 

particulieren zelf dus de verkoop van hun certificaten zouden regelen. 



  23 

een te grote last leggen op toekomstige generaties (die reeds niet meer erg toekomstig zijn). 

Door iedereen aandeelhouder te maken van de aarde en diegenen die geen of weinig gebruik 

van haar maken te compenseren, zou de enorme ongelijkheid in middelen en kansen drastisch 

afnemen. Het mondiaal basisinkomen zou ervoor kunnen zorgen dat de ergste vormen van 

armoede verdwijnen. Een vrije markteconomie is fundamenteel gebaseerd op de vrije 

competitie tussen individuen met gelijke kansen. In realiteit bestaan deze gelijke kansen niet. 

De kansen die we krijgen in het leven zijn voor een groot deel bepaald door de plaats waar we 

zijn geboren, en de sociaaleconomische situatie van het gezin waarin we zijn geboren. Door 

alle wereldburgers een gelijke toegang te geven tot de hulpbronnen van onze planeet 

(voorlopig enkel onze planeet), zouden de kansen min of meer gelijk kunnen worden, en 

kunnen we aldus misschien een echt vrije markt creëren. 

Momenteel is het zo dat bedrijven steeds meer machinaal produceren en dus zeer veel 

natuurlijke hulpbronnen gebruiken (vooral fossiele brandstoffen en elektriciteit, wat dan weer 

zorgt voor uitstoot van broeikasgassen). Ze doen dit omdat mensen in dienst hebben zeer veel 

geld kost in verhouding tot het gebruik van grondstoffen. Indien nu het gebruik van 

natuurlijke grondstoffen duurder zou worden (doordat men moet de certificaten aanschaffen), 

en de heffingen op arbeid worden lager (wat zou mogelijk zijn want er zou minder geld nodig 

zijn voor pensioenen, werloosheidsuitkeringen… doordat iedereen beschikking heeft over de 

opbrengst van de verkoop van zijn /haar certificaten), dan zouden bedrijven genoodzaakt zijn 

om minder machines te gebruiken en meer mensen in dienst te nemen. Door de invoering van 

het MBI op basis van de milieugebruikerscertificaten zouden er dus meer jobs voorhanden 

zijn. 

Het bevolkingsaantal speelt een belangrijke rol in de draagkracht van het milieu. Hoe meer 

mensen er zijn, hoe meer druk er wordt gelegd op de omgeving. Het systeem zoals hier 

voorgesteld, zou dit binnen de perken kunnen houden, maar hoe meer personen er zijn, hoe 

kleiner ieders aandeel wordt. Het is waarschijnlijk dat de bevolkingstoename daalt met een 

stijgende welvaart. De sterftecijfers dalen, maar er is een sterke afname in geboortecijfers (de 

nadruk komt te liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit).
33

 Het mondiale karakter van dit 

systeem zou er dus voor kunnen zorgen dat de wereldbevolking minder snel toeneemt in 

aantal, en idealiter voor een status quo of afname zorgt. 
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Doordat iedereen in staat zou zijn om te voorzien in zijn/haar basisbehoeften, zou de 

invoering van het MBI voor een daling in criminaliteit en ander wanhopig gedrag kunnen 

zorgen.
34

 Depressies wegens extreme financiële problemen zouden minder voorkomen, en 

wanhoopsdaden als gevolg hiervan dus ook (zelfmoorden, familiedrama’s, drank- en 

drugsmisbruik…). We zouden ook een daling kunnen gaan zien in het aantal diefstallen, 

overvallen en inbraken (minder in België dan in andere delen van de wereld omdat we hier al 

een goed sociale zekerheidssysteem hebben). Ik herhaal hier nog even Thomas More. Het zou 

beter zijn om iedereen te voorzien van een minimum aan middelen om in zijn onderhoud te 

voorzien ‘zodat niemand in de verschrikkelijke situatie komt eerst te moeten stelen en 

vervolgens te moeten sterven.’
35

 

Problemen 

Een bezwaar tegen deze vorm van basisinkomen zou kunnen zijn dat, doordat vooraf wordt 

bepaald hoeveel van de natuurlijke hulpbronnen per jaar mogen worden verbruikt (en dat dit 

minder zal zijn dan nu het geval is), dat dit zal zorgen voor minder productie, economische 

stagnatie en dus een dalende welvaart. Dit zou inderdaad het geval zijn in de rijke landen, 

anderzijds zal er een toename in welvaart te zien zijn in grote delen van de wereld, waar men 

nu soms ver onder de armoedegrens leeft. Verder is het ook zo dat de wereld een systeem 

nodig heeft om de overproductie en de gigantische hoeveelheden afval in te dijken. Zoals we 

hiervoor hebben gezien, in het deel over de ecologische voetafdruk, kan de aarde het 

menselijke consumptiepatroon gewoonweg niet aan, en dit vraagt om drastische maatregelen. 

Er is een probleem bij de invoering van een basisinkomen dat mondiaal op hetzelfde niveau 

wordt geplaatst, wat zo zou zijn aangezien iedereen wordt gezien als gelijkwaardig 

aandeelhouder van de aarde. Indien het basisinkomen in de nu rijkere landen ongeveer genoeg 

zou zijn om in de basisbehoeften te voorzien, dan is dit erg veel in armere landen. Dit kan 

ervoor zorgen dat de volledige economie in zo een land ineenstort als de werkmotivatie van 

de mensen zou verdwijnen. Het basisinkomen zou initieel moeten aangepast worden aan de 

gemiddelde lonen en prijzen in de afzonderlijke landen. De eventuele overschot van de 

aandelen kan gespendeerd worden aan de uitbouw van de infrastructuur van het land (wegen, 

scholen, sociale woningen…). 
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Verder zijn er uiteraard nog belangrijke politieke problemen in verband met de effectieve 

invoering van het systeem. Het zal zeer moeilijk zijn om alle landen op een lijn te krijgen om 

überhaupt een dergelijk globaal systeem te willen invoeren. Als dit al mogelijk zou zijn moet 

er nog overeen worden gekomen welke grondstoffen en hulpbronnen dienen te worden 

opgenomen in de berekening. Over zaken als CO2-uitstoot dient er weinig discussie te 

bestaan (hoewel er mensen zijn die nog steeds niet geloven dat dit de opwarming van de aarde 

veroorzaakt), dit is een wereldwijd probleem en het maakt niet uit waar op aarde het wordt 

uitgestoten. Als we het hebben over hulpbronnen die niet overal in de wereld te verkrijgen 

zijn (zoals olie) dan is er wel weerstand te verwachten van de landen die ze wel bezitten. Deze 

zullen niet staan te springen om de opbrengst ervan te delen met de rest van de wereld. Verder 

zou er een enorme aanpassing van het belastingssysteem nodig zijn van zowat alle landen. De 

lasten op arbeid zullen voor een groot stuk dienen te verdwijnen om het voor bedrijven 

mogelijk te maken om de certificaten aan te kopen. Anderzijds zal het voor overheden 

mogelijk zijn om vele van de bestaande uitkeringen af te schaffen door de invoering van het 

basisinkomen. Ook valt er heel wat tegenstand van de bedrijfswereld te verwachten. 

Bedrijven zouden hun volledige manier van produceren moeten aanpassen, van in hoofdzaak 

machinale productie (met veel uitstoot tot gevolg), naar meer handenarbeid om niet te veel 

uitstootrechten te hoeven betalen. Of zij zouden moeten voor een groot stuk overschakelen op 

andere groene manieren van produceren. 

Deze (enorme) implementatieproblemen zouden ons echter niet mogen tegenhouden om na te 

denken over alternatieve manieren van het organiseren van de maatschappij en de wereld, het 

ontwikkelen van een (conceptueel) model blijft, mijns inziens, nuttig. 

Conclusie  

In dit deel heb ik eerst aan de hand van de voetafdrukmethode trachten aan te tonen dat de 

milieuproblematiek urgent is en vraagt om een oplossing. Tegelijk slaagt deze methode erin 

om te wijzen op de erg ongelijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen. 

Ik heb in een tweede gedeelte trachten een systeem te presenteren dat in staat is een oplossing 

te bieden voor deze beide prangende problemen. Eerst heb ik een korte historische schets 

gemaakt van het idee dat iedereen gelijkwaardig aandeelhouder is van de aarde. Daarna heb ik 

2 hedendaagse concrete voorstellen besproken die teruggaan op hetzelfde idee. Ik heb daarbij 

mijn voorkeur laten blijken voor een systeem waarbij iedere wereldburger een soort van 

certificaten krijgt die zijn/haar eerlijke aarde aandeel representeren, en die dan kunnen worden 
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verkocht aan bedrijven die deze rechten nodig hebben voor hun productie. Dit gebeurt door 

gespecialiseerde instellingen volgens de wet van vraag en aanbod. De opbrengst wordt 

uitbetaald onder de vorm van een basisinkomen. 

Als laatste heb ik enkele mogelijke voordelige gevolgen en pluspunten van het systeem 

besproken en kort een paar mogelijke implementatieproblemen aangehaald. 
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Deel 2: Argumentatief draagvlak 

3. Basisinkomen 

In deel 2 zullen we het MBI-model gaan bekijken in zijn relatie tot andere modellen en 

theorieën. In dit hoofdstuk zullen we eerst de algemene kenmerken van het 

basisinkomenmodel (BI) bespreken en nagaan of het MBI met recht een vorm van BI wordt 

genoemd. We zullen enkele van de meest gebruikte argumenten voor de invoering van een BI 

bekijken en zien of deze ook geldig zijn voor het MBI op basis van de 

milieugebruikerscertificaten. Later zien we nog enkele andere modellen van een BI 

gefinancierd door een ecotaks en een vergelijking hiervan met het MBI. In de volgende 2 

hoofdstukken gaan we het model zien in haar verhouding tot theorieën van sociale 

rechtvaardigheid (hoofdstuk 4), en met milieutheorieën (hoofdstuk 5). 

Vergelijking met meer conventionele modellen van basisinkomen 

Kenmerken van een basisinkomen 

Een basisinkomen garandeert voor iedere burger een inkomen, los van arbeid. Walter Van 

Trier omschrijft het als volgt:  

… een [periodieke] uitkering die van rechtswege en automatisch iedere burger toekomt 

zonder dat hieraan voorwaarden verbonden zijn inzake burgerlijke staat, arbeidsstatuut, 

bereidheid tot werken, inkomenspositie, ras, geslacht, betalen van bijdragen, arbeidsverleden, 

gezinsmodel en dergelijke meer.
36

 

Of zoals Philippe Van Parijs het zegt: „A basic income is an income paid by a political 

community to all its members on an individual basis, without means test or work 

requirement.’
37

 Ik zal mij vooral op deze laatste definitie baseren en deze trachten te 

verduidelijken. 

Een BI wordt contant uitbetaald, zodat iedereen ermee kan doen wat hij of zij zelf wenst en 

wanneer het te gebruiken. Je zou kunnen iedereen een basisinkomen uitbetalen in natura, 

zoals een stuk land of een wekelijks pakket voedsel. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling, een 

                                                 

36
 Walter Van Trier; 1993; zoals geciteerd in: Katrijn Vanderweyden; De arbeidssamenleving voorbij: Van 

loonarbeid naar pluriactiviteit; in ‘Tijdschrift voor sociologie’ – 1998 – Volume 19 – Nr. 4. 

37
 Philippe Van Parijs; Basic Income: A simple and powerful idea for the 21

st
 century; BIEN, VIIIste 

internationaal congres, Berlijn, 6-7 oktober 2000; p. 3. 



  28 

basisinkomen wordt cash uitbetaald en iedereen is vrij om het te spenderen aan wat hij/zij 

verkiest. Het dient niet om andere diensten, zoals de zorgverzekering en gratis onderwijs, te 

vervangen, het is een extra dat daar bovenop komt. Andere vormen van 

werkloosheidsuitkeringen die nu reeds bestaan, zouden meestal wel worden afgeschaft of 

verminderd met de waarde van het BI. 

Het is een periodieke uitkering die regelmatig wordt uitbetaald, per week, per maand of per 

jaar. In de meeste voorstellen gaat het om een maandelijks uitbetaald bedrag. Er is 

voorgesteld om eenmalig een bedrag uit te betalen, bijvoorbeeld aan het begin van de 

volwassenheid. Thomas Paine, hiervoor reeds besproken, stond hierachter, maar ook meer 

recent is dit verdedigt door Ackermann en Alstott
38

. In deze voorstellen wordt het BI dan 

meestal nog aangevuld met een pensioen vanaf een bepaalde leeftijd, bij Paine was dit een 

jaarlijkse uitkering vanaf de leeftijd van 50 jaar. 

Een BI wordt uitbetaald door een politieke gemeenschap, in de meeste voorstellen is het de 

overheid op het niveau van de natiestaat die dit organiseert. Maar het is in principe mogelijk 

om zich voor te stellen dat kleinere gemeenschappen deze taak op zich nemen, zoals de 

gemeente of de provincie. Uiteraard zou het ook mogelijk zijn dat een grotere entiteit, zoals 

de Europese Unie, zich hiermee bezighoudt. Verder bestaat er de mogelijkheid van een 

mondiaal basisinkomen, wat dan bijvoorbeeld door de VN zou kunnen georganiseerd worden.  

Het kan betaald worden uit een specifiek fonds, maar dit hoeft niet zo te zijn. Bij Paine 

bijvoorbeeld gaat het om een grondbelasting die de grondbezitters aan de anderen betalen, bij 

Marc Davidson gaat het om een milieubelasting die de vervuilers betalen. Als dit niet zo is 

dan wordt het gewoon samen met alle andere overheidsuitgaven gefinancierd uit een 

verscheidenheid aan inkomensbronnen.  Vaak wordt voorgesteld om de hoge loonlasten die 

nu worden betaald te vervangen door meer te belasten op consumptie, de opbrengsten hiervan 

zouden kunnen dienen voor de uitbetaling van het BI. In België staat de politieke partij 

VIVANT, onder leiding van stichter Roland Duchâtelet, een basisinkomen voor dat op deze 

manier wordt gefinancierd. 

Wie heeft er allemaal recht op een BI? Hierover bestaan veel verschillende ideeën. Sommigen 

beperken het tot de onderdanen van een land, BI komt dan bij de rechten en plichten van een 

volwaardig burgerschap. Anderen zullen eerder argumenteren dat iedereen die op het 
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grondgebied woont er recht op heeft, dit kan dan weer ingeperkt worden door een minimum 

duur van verblijf te eisen alvorens een BI toe te kennen. Ook over de leeftijd bestaan er 

verschillende meningen. Het recht op een BI zal vaak worden beperkt tot volwassenen, soms 

echter wordt het gezien als een recht dat iedereen toekomt vanaf de dag van geboorte tot het 

moment dat men sterft, zonder een verschil in het niveau van de uitkering. Meestal zal het 

echter afhangen van de leeftijd hoeveel men betaald krijgt en het maximum wordt dan pas 

bereikt op volwassen leeftijd. In de meeste voorstellen wordt het BI ook toegestaan aan 

gepensioneerden, op hetzelfde niveau of aan een hoger niveau, het kan dan nog aangevuld 

worden met een gewoon pensioenstelsel zoals dat nu reeds bestaat. Eén groep personen 

verliest zijn recht op een BI in elk model dat ik bekeek en dat zijn de gedetineerden. Mensen 

onderbrengen in gevangenissen kost veel meer dan ze een BI uitbetalen, deze personen 

verliezen dus hun BI zo lang ze opgesloten zitten. Hetzelfde kan gelden voor andere instituten 

waar men voor langere periodes moet verblijven, zoals rusthuizen en psychiatrische 

instellingen. Vanaf het moment dat men ontslaan wordt uit deze instelling zal men opnieuw 

recht hebben op zijn/haar uitkering. 

Een BI wordt aan iedereen individueel uitbetaald, dus niet aan het gezin of aan het 

gezinshoofd. Zelfs al wordt het aan iedereen uitbetaald, het zou nog steeds kunnen aangepast 

worden naar gelang de gezinssituatie. Dit is niet de bedoeling van een BI, het is een uniform 

bedrag, betaald aan iedereen, ongeacht het soort gezin waarvan men deel uitmaakt. 

Het BI wordt aan iedereen uitbetaald, zowel aan de rijken als aan de armen. Er wordt geen 

rekening gehouden met hoeveel je verdient uit andere bronnen van inkomsten, zoals werk, 

kapitaal en onroerende goederen. Is dit dan een antisociale maatregel die er alleen op gericht 

is om de rijken nog rijker te maken? Uiteraard niet, een BI moet gefinancierd worden. Dus zal 

het erop neerkomen dat de rijkeren in de samenleving moeten betalen voor hun eigen BI en 

voor een groot deel van het BI van de armeren. Om het te kunnen financieren gaat de 

invoering van een BI meestal gepaard met de afschaffing van andere toeslagen en 

belastingsvoordelen. Hoe hoger het niveau van het BI, hoe hoger de belastingen die ervoor 

moeten geïnd worden en dus hoe groter de herverdeling van rijk naar arm. Zoals ik hierboven 

reeds aanhaalde, het zal meestal niet meer gaan over belastingen op arbeid en inkomen(waar 

de overheid nu een groot deel van haar inkomsten haalt) maar vaak over belastingen op 

consumptie. 

Een BI is onafhankelijk van het feit of men op dit moment werk heeft, en of men in het 

verleden genoeg heeft gewerkt. Een BI wordt onvoorwaardelijk uitbetaald. Het is ook niet 
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afhankelijk van de bereidheid om te werken, zoals dat nu bijvoorbeeld in België het geval is 

met een werkloosheidsuitkering. Nu is iemand verplicht om actief op zoek te gaan naar werk 

of om een geschikte job te aanvaarden als die hem/haar wordt aangeboden door de VDAB. 

Dit geldt niet voor een BI, een BI wordt uitbetaald als een recht aan iedereen: rechters, 

professors, studenten en landlopers. 

Kan het MBI-model een vorm van basisinkomen worden genoemd? 

Aan de hand van de hierboven besproken kenmerken van het basisinkomen zullen we nu 

nagaan of het hier gepresenteerde voorstel een vorm van BI is, en wat de eventuele 

verschillen zijn. 

Het eerste hierboven besproken kenmerk is dat een BI contant wordt uitbetaald (niet een stuk 

land, wekelijks voedselpakket…). In het hier naar voren gebrachte systeem wordt het BI 

uitbetaald in certificaten die ieders eerlijke aarde aandeel representeren. Het wordt dus niet 

contant uitbetaald. Het is echter de bedoeling dat deze certificaten (door intermediaire 

organisaties) worden doorverkocht aan bedrijven die deze rechten nodig hebben. Deze 

organisaties zouden dan in staan voor de uitbetaling van de inkomsten, wat wel contant 

gebeurt. Onrechtstreeks is het dus zo dat iedereen een contant uitbetaald BI krijgt. Ook 

kunnen er kleine inter-persoonlijke verschillen zijn in het bedrag dat verschillende mensen 

ontvangen, naar gelang bij welke organisatie ze zijn aangesloten. Doordat de certificaten 

volgens het vrije marktprincipe worden verkocht, zullen niet alle organisaties hun certificaten 

aan dezelfde prijs verkopen. Er kunnen dus kleine verschillen optreden, evenals 

schommelingen doorheen de tijd. Bij meer conventionele vormen van BI bestaan deze inter-

persoonlijke verschillen niet (uitgezonderd verschillen in het bedrag naar gelang de leeftijd 

van de ontvanger), veranderingen doorheen de tijd kunnen uiteraard wel bestaan. In het MBI 

zouden er eventueel ook, zeker in de beginstadia, nationale verschillen kunnen bestaan (zoals 

hiervoor aangehaald). 

Een BI wordt periodiek uitbetaald, in de meeste voorstellen is het een maandelijkse inkomst. 

De certificaten zouden jaarlijks worden uitbetaald. Indien de intermediaire organisaties, die 

instaan voor de verkoop van de certificaten, een buffer inbouwen, zullen zij in staat zijn om 

het MBI op regelmatige basis uit te betalen. Dit kan jaarlijks, wekelijks of maandelijks zijn. 

Men zou de mensen eventueel kunnen laten kiezen wat zij zelf prefereren. 

Het BI wordt normaliter uitbetaald door een politieke gemeenschap. In het MBI-systeem 

zouden de certificaten worden uitgegeven door een politieke gemeenschap. Op mondiaal 
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niveau wordt bepaald wat ieders aandeel is, in samenspraak met wetenschappers uit 

verschillende disciplines en politici uit verschillende landen. Daarna kunnen de certificaten 

worden toegekend aan de mensen door een nationale (of andere overheid, bijvoorbeeld de 

Europese Unie). De verkoop en de uitbetaling zouden door de overheid kunnen worden 

geregeld (in het geval men ervoor zou opteren om dit door publieke instellingen of de 

natiestaat te laten organiseren), of men kan ervoor kiezen om dit door private instellingen of 

coöperaties te laten doen (in welk geval hier dus geen politieke gemeenschap meer aan te pas 

komt). 

De inkomsten voor de uitbetaling van het BI kunnen uit een specifiek fonds komen, maar dit 

is niet noodzakelijk. Er is voorgesteld om het BI te financieren door een specifieke taks op 

consumptie of een ecotaks (hierover straks meer). In het MBI-model wordt het BI 

gefinancierd door de verkoop van de milieugebruikerscertificaten, men zou dit kunnen zien 

als een soort ecotaks waaruit de inkomsten worden gehaald voor de uitbetaling van het BI. 

Het is echter eerder een nieuwe markt die wordt gecreëerd, een markt waarin elke 

wereldburger participeert. 

Wie heeft er allemaal recht op een BI? In het hier voorgestelde model heeft in essentie 

iedereen er recht op. Zoals daarnet nog aangehaald zouden er in de beginstadia nog 

verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende landen (ter bescherming van de nationale 

economie), maar na verloop van tijd is het de bedoeling dat ook deze verdwijnen. In principe 

krijgt iedereen, als een universeel recht, evenveel certificaten en zijn ieders certificaten 

evenveel waard. Men zou echter kunnen kiezen om de hoeveelheid certificaten 

leeftijdsgebonden te bepalen, zodat ouderen meer krijgen dan jongeren, en volwassenen meer 

dan kinderen. Om zo de huidige systemen van kinderbijslag en pensioenen te vervangen. 

Een BI wordt op individuele basis uitbetaald aan iedereen, ongeacht geslacht, huidskleur, 

gezinssituatie, rijk of arm. Ook het MBI zou op individuele basis worden uitgekeerd, het 

wordt slechts uitgebreid tot de gehele wereldbevolking, in plaats van het te beperken tot de 

inwoners van een bepaalde streek of land. Zowel op het niveau van de certificaten als later na 

de verkoop ervan wordt het op individuele basis verdeeld. Armere zowel als rijkere 

individuen hebben recht op een MBI, zoals in alle conventionele vormen van BI. De 

herverdeling van rijk naar arm zal, door het mondiale karakter van het MBI, een nog grotere 

impact hebben omdat de ongelijkheid tussen de rijke en arme landen groter is dan de 

ongelijkheid binnen een bepaald land. 

Argumenten voor de invoering van een BI 
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We zullen hier enkele van de meest gangbare argumenten voor de invoering van een BI nader 

bekijken en nagaan of deze argumenten al dan niet geldig zijn voor het MBI op basis van 

milieugebruikerscertificaten. 

Waarom is een BI beter dan een andere vorm van gegarandeerd inkomen, zoals een 

minimumloon of een werkloosheidsuitkering? Hiervoor zijn minstens 3 redenen volgens Van 

Parijs
39

. Ten eerste zullen er meer armen hun loon daadwerkelijk ontvangen omdat ze er beter 

over zullen geïnformeerd zijn dan wanneer het inkomen niet universeel is. Ten tweede is er 

niks vernederend aan een inkomen dat iedereen krijgt, dit is wel zo bij een inkomen dat enkel 

wordt toegekend aan de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dit geldt bij uitbreiding 

ook voor ontwikkelingshulp, door de invoering van een MBI zou dit hier eveneens kunnen 

verandering in brengen. Mensen zouden niet meer hoeven afhankelijk zijn van hulp van 

buitenaf om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals dat nu nog veel te vaak wel het geval is. 

Ten derde blijft men het inkomen ontvangen ook als men gaat werken, dit zal meer mensen 

stimuleren om te gaan werken wegens het verlaagde risico dat men neemt door een job te 

aanvaarden. Zo is er al 1 aspect van de werkloosheidsval opgelost. Het tweede aspect is het 

kleine verschil dat er is tussen niet werken en een laag betaalde job doen. Aangezien je in een 

BI- schema het volledige bedrag van het BI mag houden, of je nu werkt of niet, rijk bent of 

arm, je zal altijd beter af zijn als je wel gaat werken. Het BI zal er dus voor zorgen dat er meer 

mensen aan het werk zijn. Dit argument blijft geldig voor de ontwikkelde 

(geïndustrialiseerde) landen in het MBI-model. In ontwikkelingslanden kan er hier een 

probleem ontstaan indien het MBI op een even hoog niveau wordt ingevoerd als in de rijkere 

landen. Doordat het relatief aan de levensstandaard in een bepaald land zo hoog is, zouden te 

veel mensen kunnen ontmoedigd worden om een job op te nemen en aldus kan de volledige 

economie instorten. Dit kan worden aangepakt door in het beginstadium het MBI op een lager 

niveau in te voeren, en de rest van het geld in ontwikkelingsprojecten te investeren. Achteraf 

kan het MBI geleidelijk aan opgetrokken worden. 

Sociale rechtvaardigheid heeft niet enkel met het recht op een inkomen te maken, ook het 

recht op toegang tot (betaalde en onbetaalde) activiteiten is belangrijk. Door een BI in te 

voeren krijgen de armen meer vrijheid om te kiezen welke job ze willen doen en worden ze 

niet verplicht om zinloze, vuile, slecht betaalde jobs te gaan doen. Zo zullen ook de bedrijven 

zich hieraan moeten gaan aanpassen en zullen de meest afstompende, denigrerende jobs 
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vanzelf wel verdwijnen, of moeten de personen die deze jobs invullen er financieel voor 

gecompenseerd worden
40

. Mensen worden minder marktafhankelijk, en dit heeft vooral 

positieve gevolgen voor de armeren. Dit is zeker het geval in arme landen. Het is nu vaak zo 

dat bedrijven zich verplaatsen naar deze regio’s om de meest afstompende jobs, waarover hier 

sprake is, te laten uitvoeren. Door een MBI zou men ook op deze plaatsen een beter 

onderhandelingspositie hebben. Een probleem dat kan optreden bij een MBI gefinancierd 

door een milieutaks is, dat door de hogere kost van automatisatie, het soms moeilijker zal 

worden deze jobs te laten verdwijnen. Er zal moeten gezocht worden naar een evenwicht 

tussen deze hogere kost voor automatisatie en de hogere kost voor slechte jobs. Bedrijven 

bewijzen constant hoe vindingrijk ze wel zijn in het drukken van hun uitgaven, dus dit kan 

geen onoverkomelijk obstakel vormen.  

Een BI zou de mensen een meer reële keuzevrijheid bieden om hun leven in te vullen zoals ze 

dat verkiezen. Niet enkel loonarbeid wordt meer beloond maar alle soorten activiteiten 

worden onrechtstreeks ondersteund. Personen krijgen zo meer de kans om hun capaciteiten te 

ontplooien op een andere manier dan door loonarbeid, dit kan het gezins- en 

gemeenschapsleven ten goede komen. Meer mensen zullen ervoor kiezen om niet of slechts 

deeltijds te gaan werken om bijvoorbeeld beter voor de kinderen of de ouders te kunnen 

zorgen, vrijwilligerswerk te doen of politieke actie te voeren, wat ook erg nuttige bijdragen 

aan de samenleving zijn. Ook dit argument blijft geldig in de geïndustrialiseerde wereld in het 

hier gepresenteerde model. Maar ook in armere landen kan het MBI deze invloed hebben, 

zeker na verloop van tijd als de levensstandaard stijgt en het BI wordt opgetrokken. Mensen 

werken nu vaak in mensonwaardige omstandigheden omdat ze geen andere keuze hebben. 

Door de invoering van het MBI zouden zij allereerst een sterkere onderhandelingspositie 

hebben tegenover hun werkgever, doordat ze de optie hebben om elders een betere baan te 

zoeken. 

Als er minder mensen aan de slag zouden gaan of slechts deeltijds zouden gaan werken, dan 

zou dit tot gevolg hebben dat er meer plaatsen op de arbeidsmarkt vrijkomen waardoor het 

werkloosheidsprobleem gedeeltelijk of volledig kan worden opgelost. Aangezien nu iedereen 

verplicht is om te werken, zijn er veel mensen die geen geschikte baan kunnen vinden. Door 

de invoering van een BI, zouden heel wat mensen in staat zijn om minder of geen loonarbeid 
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te verrichten en kunnen deze plaatsen worden ingevuld door andere personen. Jobs worden 

hier gezien als schaarse goederen, en personen die hun recht op betaalde arbeid niet wensen 

uit te oefenen, zouden hiervoor gecompenseerd kunnen worden. Mensen die het nodig achten 

voor de invulling van hun leven om betaalde arbeid te verrichten, krijgen op deze manier een 

betere kans om een job te vinden die bij hen past. Hetzelfde kan gezegd worden voor een 

MBI. In rijkere landen blijft dit geldig vanaf de eventuele invoering ervan. In de armere 

landen zou het initiële doel van het MBI zijn om de armoede te verminderen of uit te roeien, 

maar het is niet mogelijk zich voor te stellen dat na verloop van tijd ook dit effect zou 

optreden in deze landen. Het argument blijft dus geldig voor het MBI-model. 

In kapitalistische samenlevingen wordt er steeds vanuit gegaan dat rijkdom een product is van 

arbeid, omdat het zo belangrijk is in het productieproces binnen onze economieën. Op die 

manier verliezen we echter uit het oog dat de natuur ook veel bijdraagt aan de gegenereerde 

rijkdom. Deze natuurlijke rijkdom is in principe eigendom van iedereen maar de ene heeft 

hierover al meer controle dan de andere. Een BI zorgt voor een herverdeling van de grond en 

de natuurlijke rijkdommen door aan diegenen die hiervan minder gebruiken een loon uit te 

betalen zodat ook zij kunnen delen in de welvaart die de natuur te bieden heeft. BI is dus 

eigenlijk het recht dat iedereen heeft op een gelijk deel in het gebruik van de aarde. ‘It’s not a 

charity, but a right I’m pleading for’
41

, voegde Paine toe aan zijn artikel. We hebben dit 

argument in het vorige deel reeds uitgebreider gezien. Dit argument is zeker geldig, en zelfs 

nog sterker als het BI op mondiaal niveau zou worden ingevoerd. De natuurlijke rijkdommen 

van de aarde, waarvan sprake, worden op die manier aanzien als de gemeenschappelijke 

eigendom van al haar bewoners. Iedereen krijgt, door het certificatensysteem, zijn eerlijke 

aandeel en kan daardoor delen in haar opbrengsten. 

Hoewel dat nu veel minder het geval is dan vroeger, zijn er toch mensen (vooral vrouwen) die 

niet gaan werken en thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. Dit wil zeggen dat zij 

volledig financieel afhankelijk zijn van de buitenshuis werkende partner. Ook voor hen kan 

het BI bevrijdend werken, de arbeid die ze doen, wordt op die manier, indirect, erkend. Het 

feit dat ze dan een eigen inkomen hebben, kan hen helpen om meer vrije keuzes te maken. 

Vaak blijven koppels veel langer samen dan ze eigenlijk zouden willen uit noodzaak. De 

vrouw heeft geen inkomen en zorgt voor de kinderen, de man gaat werken en ziet ook geen 
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andere oplossing. Al is het BI maar en minimum, het kan zeker een rol spelen bij bepaalde 

beslissingen en het geeft de mogelijkheid aan iedereen om veel vrijer te beslissen wat te doen 

met zijn/haar leven.  

Een BI zou nog enkele voordelen hebben tegenover andere vormen van uitkeringsstelsels. De 

privacy van de uitkeringsgerechtigden zou niet moeten geschaad worden, om te bepalen of 

iemand recht heeft op een uitkering en hoeveel deze moet bedragen, dit is nu vaak wel het 

geval. Dit blijft onveranderd bij het MBI, ook hier is het niet nodig om het privéleven van 

mensen te onderzoeken. Uitkeringsfraude is onmogelijk want iedereen krijgt hetzelfde BI. 

Hiervoor is het MBI-model wel gevoelig. Indien er malafide personen te werk gesteld zijn bij 

de intermediaire organisaties, dan kunnen zij frauderen bij de uitkeringen. Ten laatste zouden 

meer mensen aangemoedigd kunnen worden om een job aan te nemen met schommelingen in 

het inkomen, zoals seizoensarbeid of banen die met een commissieloon werken, en zouden 

meer personen een eigen handelszaak of bedrijfje kunnen opstarten. Ook dit laatste argument 

blijft onverkort geldig. 

Argumenten tegen de invoering van een BI 

Een vaak aangehaald argument tegen de invoering van een BI is het zogenaamde free-rider 

probleem. Dit argument stelt dat het toekennen van een onvoorwaardelijk BI aan iedereen 

ervoor zou zorgen dat mensen niet meer geneigd zouden zijn om te gaan werken. Indien er 

aldus veel ‘free-riders’ zouden zijn, dan zou de hele economie kunnen instorten. Een BI zou 

ervoor zorgen dat men geen baan meer opneemt en dus zou profiteren van het systeem. Deze 

zienswijze gaat er vanuit dat mensen uit zichzelf lui zijn en dat ze een aansporing (de 

noodzaak om arbeid te verrichten om aan geld te komen) nodig hebben om te werken, en dat 

ze dit anders niet zouden doen. Dit is een argument dat voortkomt uit de (verkeerde?) 

vooronderstelling dat men moet werken om geld te ‘verdienen’. Dit werkethos is ons, volgens 

Bertrand Russell
42

, steeds aangepraat door de ‘leisure class’
43

, de klasse van mensen die zelf 

wel nuttige zaken doen voor de gemeenschap, maar eigenlijk zijn het de andere klassen die de 

maatschappij onderhouden. De ‘leisure class’ bestaat uit die mensen ‘boven aan de sociale 

ladder’ (bedrijfsleiders, politici, hoge officieren in het leger…). Het zijn zij die dit 

gedachtegoed in stand houden. Indien we deze opvatting laten varen, dan vervalt het argument 

vanzelf. 
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Aangenomen dat het argument geldig is, heeft het mijns inziens weinig morele waarde. Het 

stelt dat mensen niet langer verplicht zouden zijn om te werken, en velen zouden dit dan ook 

niet meer doen (of ten minste veel minder zouden werken). Het ziet de mens louter als een 

middel om te produceren en niet als doel op zichzelf. En volgens Kants categorische 

imperatief mag men de mensheid nooit door zichzelf of via anderen slechts als middel 

beschouwen, maar steeds tegelijkertijd ook als doel op zich
44

. 

Indien we aannemen dat alle mensen gelijk aandeelhouder zijn van de aarde (de aarde als 

gemeenschappelijke erfenis), zoals hiervoor reeds enkele keren werd aangehaald, dan heeft 

iedereen het recht om free-rider te zijn. Zolang men niet meer van de aarde gebruikt dan 

zijn/haar eerlijke aandeel, dan zou er geen enkel bezwaar zijn tegen luiheid. Slechts wanneer 

iemand meer verbruikt dan zijn deel van de ‘erfenis’ is het nodig dat die persoon arbeid 

verricht om hiervoor te compenseren. Het is eigenlijk niet rechtvaardig om van mensen te 

verlangen dat ze werken indien ze minder dan hun eerlijke aandeel van de natuurlijke 

hulpbronnen gebruiken. 

Er zijn nog 2 argumenten die tegen het free-rider probleem kunnen worden ingebracht. Het 

eerste kan het ‘So What?’ argument
45

 worden genoemd. Er zullen inderdaad personen zijn die 

geen betaalde arbeid meer verrichten. Zou dit zo een groot probleem zijn? Er is in het huidige 

systeem van uitkeringen ook een minderheid van mensen die niet gaan werken, en niet de 

moeite doen om een job te zoeken. De vraag is dus of dit er substantieel meer zouden zijn 

onder het systeem van een BI. Van Lancker haalt een studie aan bij ‘Win for Life’-winnaars 

om dit empirisch na te gaan. Personen die ‘Win for Life’ winnen krijgen maandelijks een 

inkomen, los van arbeid. De onderzoeksvraag is of deze mensen hun job opgeven na het 

winnen van dit spel. Zonder er hier verder op in te gaan blijkt dat slechts een kleine 

minderheid van de onderzochte personen gestopt zijn met werken (1 op 14 bij de 

alleenstaanden en bij 4 van de 41 onderzochte koppels stopte 1 partner met werken)
46

. Er mag 

aangenomen worden dat dit bij de invoering van een BI niet enorm zou verschillen. 

Aangezien de inkomsten voor de uitbetaling van het MBI niet langer uit belastingen op arbeid 

zouden worden gehaald, is het hier gepresenteerde model ook minder gevoelig voor het feit 

dat minder mensen zouden gaan werken. Indien men zijn inkomsten uit belastingen op 
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consumptie of milieugebruik zou halen, maakt het minder uit hoeveel mensen er een job 

hebben. Het is slechts van belang dat mensen werken wanneer de overheid haar inkomsten 

hieruit haalt. Ook het hier gepresenteerde voorstel, waar een nieuwe markt wordt 

geïntroduceerd van milieugebruikerscertificaten is niet afhankelijk van het aantal werkende 

mensen. 

Het laatste argument dat ik zou willen aanhalen tegen de ‘free-rider’ kritiek is het feit dat men 

(goede) jobs zou kunnen beschouwen als schaarse goederen. Mensen die hun recht op 

betaalde arbeid opgeven zouden hiervoor moeten worden vergoed want anderen krijgen 

hierdoor meer kansen om een goede job te vinden. Ik zal er hier niet verder op ingaan 

aangezien ik dit hierboven reeds heb besproken. 

Een mondiaal BI is misschien iets gevoeliger voor de ‘free-rider’ kritiek als we naar de 

armere regio’s kijken. Indien het BI er op een te hoog niveau wordt ingevoerd, zou een te 

groot deel van de bevolking kunnen ontmoedigd worden om te gaan werken. Maar dit zou 

waarschijnlijk niet gebeuren indien het over verschillende fases per land of regio wordt 

ingevoerd. Men zou kunnen bepalen per streek wat een aanvaardbaar niveau voor het BI is. 

Ook indien we het certificatensysteem zouden gebruiken, zou kunnen worden bepaald wat een 

aanvaardbaar niveau is voor een land. Het eventuele overschot zou kunnen geïnvesteerd 

worden in andere (duurzame) projecten in de streek, of kan worden gebruikt om een fonds aan 

te leggen voor het geval er problemen opduiken met de financiering van het BI. 

In verband met verder studeren vond ik bij Bovenberg en van der Ploeg
47

 het volgende 

argument. Als het BI voldoende hoog is zouden minder mensen geneigd zijn om verder te 

studeren. Jongeren hebben minder middelen nodig om in hun levensonderhoud te voorzien en 

kunnen dus door kleine (vaak zwarte) baantjes hun BI gemakkelijk aanvullen, een hogere 

levensstandaard hebben, en toch meer vrije tijd overhouden dan hun leeftijdgenoten die verder 

studeren. Dit lijkt mij echter erg onwaarschijnlijk. Het eerste deel van het argument is sowieso 

niet geldig want, met of zonder BI, degene die gaat werken kan een hogere levensstandaard 

hebben dan de student, op korte termijn althans. Juist door het feit dat ook de student een BI 

ontvangt zal het aantrekkelijker worden voor veel mensen om zich verder te scholen. Het 

verschil in levensstandaard zal minder groot zijn dan nu het geval is, want ook de student 

heeft meer financiële vrijheid. Er zouden juist meer mensen kunnen gaan studeren die daar nu 
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niet, of te weinig, de kans toe krijgen. Ook zouden personen die al wat ouder zijn meer de 

kans krijgen om te gaan studeren (waar dit nu vooral jongeren zijn die financieel ondersteund 

worden door hun ouders). Een mondiaal BI zou er tevens voor zorgen dat ook meer mensen 

uit armere regio’s kunnen gaan studeren, die hebben nu, door hun vaak erbarmelijke 

omstandigheden, niet eens de keuze om naar school te gaan. Op deze manier gaat nu vaak 

veel talent verloren. 

Een volgend tegenargument is dat het gevaarlijk is om arbeid en inkomen los te koppelen. Het 

feit dat mensen door een BI beloond worden voor het nuttige werk dat ze leveren voor de 

maatschappij, los van betaalde arbeid, zou niet voldoende zijn. Mensen zouden volgens dit 

argument een betaalde job nodig hebben om zich volwaardig lid te voelen van de 

maatschappij.
48

 Zaken zoals zorgen voor de kinderen of ouders doe je voor hun belang en niet 

omdat je ervoor betaald wordt, dit zou pervers zijn. Mensen hebben daarbuiten nog het gevoel 

nodig dat ze nuttig zijn voor de bredere maatschappij, en dit kan enkel door betaalde arbeid. 

De invoering van een BI zorgt echter niet voor een totale loskoppeling van arbeid en 

inkomen. Personen die het nodig achten voor de invulling van hun leven om betaalde arbeid 

te verrichten, zouden hiertoe nog steeds de keuze hebben. En zoals hierboven aangetoond met 

de studie over ‘Win for Life’-winnaars, zouden de meeste mensen inderdaad nog gaan 

werken. Door de invoering van een BI zouden de mensen de keuzevrijheid hebben om hun 

leven in te vullen zoals ze dat zelf willen, ze zouden niet langer verplicht worden om betaalde 

arbeid te verrichten indien ze dit niet wensen (als het BI hoog genoeg is om in zijn 

levensonderhoud te voorzien uiteraard). Ook zouden mensen kunnen beslissen om minder te 

gaan werken. 

Andere vormen van een basisinkomen gefinancierd door een ecotaks 

In dit onderdeel zal ik het hier gepresenteerde systeem vergelijken met enkele andere vormen 

van een basisinkomen die zouden worden gefinancierd door een belasting op milieugebruik of 

een ecotaks. We hebben in deel 1 reeds het model van Marc Davidson besproken, en dit laat 

ik hier dus achterwege. Philippe Van Parijs heeft samen met Michel Genet een Europees 

basisinkomen voorgesteld op basis van een taks op energie (‘Eurogrant’). James Robertson 

staat een systeem voor dat zijn inkomsten minder uit belastingen op arbeid en inkomen haalt, 
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en meer uit belastingen op het gebruik van grondstoffen en milieuvervuilende activiteiten. 

Verder uitgebreid met taxatie van grondwaarde en de invoering van een basisinkomen 

(‘Citizen’s Income’). Gianlucca Busilacchi stelt voor om landen een taks te laten betalen op 

basis van het Kyoto protocol. Landen die nog te veel broeikasgassen uitstoten volgens wat is 

afgesproken in Kyoto zouden dan moeten betalen volgens wat te veel wordt uitgestoten. 

Landen kunnen dan zelf een systeem uitwerken om dit door te rekenen aan de vervuilende 

bedrijven. De opbrengsten hiervan zouden dan kunnen uitbetaald worden als een 

basisinkomen (‘Earth Basic Income’). 

Eurogrant 

In hun in 1992 verschenen artikel, Eurogrant
49

, stellen Genet en Van Parijs een Europees BI 

voor, gefinancierd door een taks op energie. Ze beginnen met de vaststelling dat het praktisch 

moeilijk is voor 1 lidstaat van de Europese Unie (toen nog Europese Gemeenschap, EG) om 

een onconditioneel basisinkomen in te voeren. Dit zou kunnen zorgen voor een uitstroom van 

kapitaal uit het land dat het BI introduceert. Het is tijd dat de voorstanders van het BI 

beginnen werken aan voorstellen op grotere schaal, in dit geval dus de EG. 

Ze stellen dat de invoering van dit BI zou kunnen samenvallen met de invoering van de 

Europese munt, toen nog ECU
50

 genoemd, om dit laatste eventueel wat populairder te maken 

(we weten ondertussen dat dit niet gebeurd is). Het zou gaan om een klein inkomen van 100 

ECU dat onvoorwaardelijk wordt uitbetaald aan alle volwassen inwoners van de EG (ouder 

dan 18), dat gefinancierd wordt door een Europese taks op energie. Deze taks zou een stuk 

hoger moeten zijn dan wat ze vandaag de dag is. Er is gekozen voor een energietaks omdat 

het optrekken van de inkomstenbelasting nogal wat politieke problemen zou opleveren, en de 

Europese landen willen al een tijdje de taksen op energie verhogen voor milieudoeleinden. 

Verder zou een energietaks ervoor kunnen zorgen dat consumenten de volledige prijs betalen 

voor de voordelen die ze halen uit de industriële maatschappij. Deze zijn erg ongelijk 

verdeeld, terwijl de lasten wel door iedereen moeten worden gedragen. Dit is bij uitbreiding 

niet enkel geldig voor Europa, maar (nog meer) voor de hele aarde. 

De taks zou gelden voor alle gebruik van energie onder de vorm van olie, gas, steenkool, 

kernenergie en elektriciteit. Ander gebruik van deze bronnen zou niet worden belast (zoals het 
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gebruik van olie voor de productie van plastic), evenals het gebruik van gas, kolen en olie 

voor de productie van elektriciteit (zodat er niet dubbel wordt getaxeerd). Er wordt voor 

gekozen om een absoluut bedrag te heffen per eenheid energie omdat een taks relatief aan de 

kosten van energie in een bepaald land de prijsverschillen nog zou vergroten, en dit landen die 

reeds een hoge energieprijs hebben, zou bestraffen (landen die nu bijvoorbeeld al een hoge 

energietaks hebben, zouden relatief gezien nog meer moeten bijdragen). 

Voor de eenvoud zou alles aan dezelfde prijs worden belast, ongeacht of bijvoorbeeld 

elektriciteit wordt opgewekt in een kolencentrale of een windturbine. Alle energieverbruik 

wordt belast aan hetzelfde ‘ton-oil-equivalent’ (of TOE), de hoeveelheid energie die kan 

opgewekt worden met 1 ton olie. Om iedere inwoner van de EG een BI van 100 ECU te 

kunnen geven, zou iedere TOE moeten belast worden met ongeveer 425 ECU. Deze taks ligt 

een stuk hoger dan het gemiddelde vandaag, die ongeveer rond de 100 ECU per ton bedraagt. 

Landen met een energieconsumptie beneden het gemiddelde zouden hierbij winnen (Portugal, 

Spanje, Ierland, Griekenland en Italië), ‘verliezers’ zijn die landen met een energieconsumptie 

boven het gemiddelde (Luxemburg, België, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk)
51

. De intra-Europese solidariteit zou op deze manier stijgen met een 

factor van 14 in vergelijking met bestaande subsidies. De Eurogrant zou veel waarschijnlijker 

de armste mensen in de armste regio’s bereiken dan huidige subsidiesystemen. 

Als gevolg van de invoering van een taks op energie op Europees niveau, zouden de nationale 

overheden waarschijnlijk hun eigen energiebelastingen opgeven, omdat de sociale kost anders 

te hoog zou komen te liggen. De overheden zouden aldus inkomsten mislopen, ter waarde van 

de huidige taksen op energie. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de huidige 

uitkeringen aan volwassenen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, 

invaliditeitsuitkeringen…) te verlagen met 100 ECU per persoon per maand, en uitkeringen 

van minder dan 100 ECU te schrappen. Een probleem kan hier zijn dat het netto-inkomen van 

de mensen zou dalen doordat de energieprijzen zouden stijgen door de taks. Het lijkt dus 

aangewezen om de bestaande uitkeringen te verlagen met minder dan 100 ECU om het netto-

inkomen van de mensen ongeveer gelijk te houden. Een andere oplossing zou kunnen zijn om 

de uitkeringen te verlagen met de volle 100 ECU en een verlaging van de lonen te 

onderhandelen met de bedrijven van ook ongeveer 100 ECU. Zo is het voor bedrijven niet 
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nodig om de energieprijzen door te rekenen aan de consument. Het netto-inkomen van de 

loonarbeiders en van de uitkeringsgerechtigden blijft op deze manier ongeveer gelijk. Zo’n 

daling in de arbeidskosten zou op haar beurt kunnen zorgen voor een aanzienlijke toename 

van jobs. 

Het artikel eindigt met een aantal vragen. Een ervan is of een Europees BI wel universeel 

genoeg is. De sociale kosten van energieconsumptie (door de EG) worden niet enkel gedragen 

door de inwoners van de EG. Zaken als zure regen, de opwarming van de aarde, het gat in de 

ozonlaag… wordt men overal ter wereld gewaar. Hoewel er geen verantwoording is om het 

BI te beperken tot Europa, mag dit ons, volgens Genet en Van Parijs, niet tegenhouden om 

hier en nu te beginnen. Busilacchi zal deze opmerking aangrijpen en zijn model op mondiale 

schaal presenteren (hierover later meer). 

Citizen’s Income 

James Robertson
52

 begint zijn artikel met een aantal vaststellingen omtrent de huidige manier 

van taxeren en het toekennen van uitkeringen. Nu is het zo dat menselijke arbeid wordt 

ontmoedigd ten voordele van energie-intensieve activiteiten. Inefficiënt gebruik van 

grondstoffen wordt gemotiveerd (inclusief vervuiling en de capaciteit van het milieu om afval 

op te nemen). Het belastingssysteem ontmoedigt de ontwikkeling van technologieën voor 

duurzame ontwikkeling. Het uitkeringssysteem ontmoedigt nuttig onbetaald werk zoals 

ouderschap. Uitkeringen berekend op basis van bezit of werk ontmoedigen sparen en werken, 

en creëren armoede- en werkloosheidsvallen. Deze leiden op hun beurt tot sociale uitsluiting 

en stijgende kosten voor onderwijs, gezondheidszorg en politie- en gerechtelijke kosten. 

Internationale competitie schreeuwt om lagere loonlasten en in een vergrijzende maatschappij 

wordt het steeds lastiger om minder werkende mensen te belasten op hun arbeid, om een 

groeiend aantal inactieve personen te onderhouden. 

Robertson stelt een ecotaks hervorming voor. Een verandering in taxatie van belastingen op 

arbeid en spaargeld, naar grondstoffen verbruikende en milieuvervuilende activiteiten. En de 

verdere vervanging van bestaande belastingen door een taks op grondwaarde (grond als een 

vorm van natuurlijke hulpbron). Dit samen met de introductie van een BI (door hem Citizen‟s 
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Income genoemd). Het systeem zou moeten worden geïntroduceerd over een periode van 

enkele jaren en het zou zorgen voor een totaal nieuwe visie op de maatschappij: 

It would embody a new social compact between citizen and society for a new era of equitable 

and sustainable development, in which full employment of the conventional kind, a welfare 

state of the conventional kind, and economic growth of the conventional kind, were 

increasingly seen as questionable goals.
53

 

Milieubelastingen worden vaak gezien als taksen op vervuiling, gebaseerd op het principe dat 

de vervuiler betaald. Dit kan echter ruimer worden ingevuld. Het gaat hier over taksen op het 

gebruik van hulpbronnen, inclusief het vermogen van het milieu om vervuiling te 

‘absorberen’ en neutraliseren. Energiebelastingen, taksen op het gebruik van water en 

verkeersbelastingen zijn andere voorbeelden van belastingen op hulpbronnen
54

. In hun rapport 

van 1995 steunde het British Government Panel on Sustainable Development
55

 het belasten 

van mensen op de waarde die ze onttrekken (verbruik van grondstoffen en vervuilen), in 

plaats van de waarde die ze toevoegen (werken). 

Het simpelweg vervangen van inkomensbelastingen door milieubelastingen en het gebruik 

van grondstoffen op het niveau van de consument, zou arme mensen relatief harder treffen 

dan rijke. Een taks op energiegebruik in het huishouden zou bijvoorbeeld een probleem zijn 

voor arme mensen omdat ze het geld niet hebben om deze hogere kosten te betalen, en om te 

investeren in energie-efficiëntie (isolatie, een ijskast die minder verbruikt…). Wat kan 

hiertegen worden gedaan? 

Ten eerste zou de belasting moeten geïnd worden ‘upstream’, aan de bron. Belangrijk is een 

taks op CO2 of nucleaire energie die wordt betaald aan de bron, door de producent. Deze kost 

zou worden doorgerekend tot op het niveau van de consument, dit zorgt ervoor dat het 

aandeel energie in de kost van een product drastisch stijgt. Door de hogere kost van energie 

zou de vervuiling verminderen want vervuiling ontstaat vooral door energie-intensieve 

activiteiten. Door het verhogen van de kost voor producenten (en daardoor de prijzen voor de 

consumenten) van energie-intensieve goederen en diensten zal het de inkomens van rijkere 

mensen beïnvloeden, en aldus rechtvaardiger zijn dan een taks voor consumenten alleen.  
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De ecotaks zal echter nog steeds regressief zijn en moet dus aangevuld worden met een 

tweede taks die wel progressief is. Een grondwaardetaks kan deze rol vervullen volgens 

Robertson. Het zijn namelijk niet de armen die verdienen aan het gebruik van land (vergelijk 

met Thomas Paine in deel 1). Op deze manier moeten de rijkeren nog een extra belasting 

betalen voor de meerwaarde die ze halen uit grondgebruik. Eigenlijk is deze belasting slechts 

een vorm van het taxeren van milieugebruik. 

Ten derde moeten de inkomsten van de ecotaksen progressief worden gebruikt. Robertson 

geeft een voorbeeld van een Zwitserse studie uit 1989: 

…if the revenue from levying two Swiss francs per litre of petrol were distributed to all adults 

as an ecobonus, people driving less than 7,000 kilometres a year would benefit, while people 

driving more would lose.
56

 

Hier stelt hij voor om een BI in te voeren als progressieve maatregel. 

Het voorstel voor de grondwaardebelasting is om de jaarlijkse huurwaarde van het land te 

taxeren. De waarde van het land zoals het is in zijn natuurlijke staat wordt getaxeerd, 

verbeteringen aangebracht door de eigenaar en zijn/haar voorouders worden niet belast. Er 

zijn schattingen gedaan van de huurwaarde voor verschillende doeleinden waarvoor land kan 

worden gebruikt; in het Verenigd Koninkrijk (in £bn): ‘housing 66.4; commerce 19.0; public 

services 10.2; industry 9.3; farm, woodland and forest 2.4’
57. Het taxeren van de waarde van 

land in plaats van productie en handel zou verschillende voordelen hebben. Het zou arbeid en 

de productie van welvaart stimuleren. De verkoopprijs van land zou dalen, speculatie met land 

zou niet meer bestaan en het monopoliseren van land zou niet langer baten.
58

 

Het Citizen‟s Income (CI) heeft alle eigenschappen van een BI. Het is een belastingvrij 

inkomen, uitbetaald door de staat aan elke vrouw, man en kind als een recht van burgerschap. 

Het zou leeftijdsafhankelijk zijn, meer voor ouderen dan voor personen van arbeidsleeftijd en 

meer voor volwassenen dan voor kinderen. Het CI voor kinderen vervangt de nu bestaande 

kinderbijslag en het CI van ouderen vervangt hun pensioen. Er kunnen nog extra uitkeringen 

bestaan voor mindervaliden en andere speciale omstandigheden, maar het BI vervangt zowat 

alle sociale voordelen. 
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Het taxeren van land- en milieugebruik in combinatie met de invoering van een BI zou 

kunnen zorgen voor een maatschappij die de mens in het centrum plaatst (in plaats van de 

werkgever en de staat vandaag de dag). De burgers zouden meer gelijk zijn in aanzien, 

mogelijkheden en materiële condities en ze zouden allemaal kunnen delen in de vruchten die 

de natuur en de maatschappij ons schenken. Er zou een nieuwe visie op de maatschappij 

ontstaan: 

It would be a vision of a society:  

· which does not tax people for what they earn by their useful work and enterprise, by the 

value they add, and by what they contribute to the common good; 

· in which the amounts that people and organisations pay to the public revenue reflect the 

value they subtract by their use or monopolisation of common resources; and 

· in which all citizens are equally entitled to share in the annual revenue so raised, partly by 

way of public services and partly as a Citizen's Income.
59

 

Earth Basic Income 

Gianlucca Busilacchi
60

 ziet een ethische en economische paradox in de wereld vandaag. Er is 

een schaarste aan hulpbronnen waardoor miljarden mensen in extreme armoede leven, en 

tegelijk is er een overconsumptie van deze hulpbronnen door een minderheid van mensen die 

de aarde verspillen en vervuilen. Bovenop deze ethische paradox komt nog dat armoede en 

vervuiling
61

 elk jaar zorgen voor enorme economische verliezen. Het Earth Basic Income 

(EBI) kan volgens hem een oplossing zijn voor beide problemen. 

Zich baserend op het Eurogrant-voorstel van Genet en Van Parijs, stelt Busilacchi een 

wereldwijd BI voor. In plaats van een taks op energiegebruik zou hij echter een taks op 

broeikasgassen gebruiken om het BI te financieren. De taks wordt ook niet enkel gezien als 

middel om het BI te financieren, maar is een doel op zich om de uitstoot van deze gassen te 

verminderen. Twee zaken worden beoogd met de belasting: het financieren van het EBI en de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 

Allereerst moet worden bepaald wat het niveau van uitstoot is dat kan worden ‘verdragen’ 

door de aarde, zoals dit ook zou gebeuren in het MBI-model. Voor het gemak kunnen we de 
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waarden nemen die zijn afgesproken in het Kyoto-protocol in 1997. Volgens deze afspraken 

moeten de geïndustrialiseerde landen en landen in de overgangsperiode (Oost-Europa) hun 

totale uitstoot tussen 2008 en 2012 verminderen met 5% tegenover de waarden in 1990. Dit 

wordt als volgt bereikt: 8% door West-Europa, 7% door de VS en 6% door Japan.
62

 De andere 

landen kunnen proberen hun uitstoot te stabiliseren. Ontwikkelingslanden worden gevrijwaard 

in het protocol om hun socio-economische ontwikkeling niet af te remmen. 

Als een manier om de landen aan te moedigen om zich aan het verdrag te houden (aangezien 

het niet bindend is) stelt Busilacchi voor om een taks in te voeren proportioneel aan de 

hoeveelheid broeikasgassen die te veel worden uitgestoten. Zo worden deugdelijke landen 

beloond door vrijgesteld te worden van de taks en andere aangemoedigd om aanpassingen aan 

te brengen in het productieproces. Landen zouden een systeem kunnen ontwikkelen om 

ondernemingen te controleren op hun uitstoot en aldus de belastingen bepalen die elk bedrijf 

dient te betalen in verhouding hiermee. Een probleem hiermee is dat bedrijven dit zouden 

kunnen opvangen door de prijs van hun producten te verhogen of de lonen te verlagen en op 

die manier het effect van het EBI neutraliseren. Om dit te vermijden zouden landen hun 

huidige taksen op de uitstoot van deze gassen kunnen verminderen. Het verlagen van deze 

taksen vermindert op zijn beurt de inkomsten van de overheid, maar dit kan dan weer worden 

opgevangen doordat de introductie van het EBI ook de uitgaven die naar andere sociale 

verzekeringen gaan, zou verminderen. 

Er kunnen enkele vraagtekens worden geplaatst bij dit systeem. Is het wel veroorloofd dat het 

EBI wordt gefinancierd met geld dat komt van vervuiling? Een systeem dat dient om armoede 

te bestrijden zou gebaseerd zijn op het bestaan van een te hoog niveau van uitstoot van 

broeikasgassen. Ten eerste is het niet zo dat het EBI wordt gefinancierd door vervuiling maar 

door de strijd ertegen. Ten tweede hoeft de hoogte van het EBI niet te worden bepaald door de 

hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen. Er zijn verschillende oplossingen. Men zou 

verschillende systemen van taxatie kunnen toepassen in verschillende landen om het 

benodigde bedrag te bekomen. In dat geval kunnen er echter gevaarlijke gevolgen zijn in 

verband met marktmechanismes. Men zou de hoogte van de taks per te veel uitgestoten 

broeikasgassen kunnen verhogen. Hier kan er een free-rider probleem ontstaan. Als de totale 

uitgestoten broeikasgassen verlagen, en de taks verhoogt, worden alle landen gestraft, zowel 
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de deugdelijke (die erin slaagden om hun uitstoot te verlagen), als de ondeugdelijke (die 

stagneren of de uitstoot verhoogden). De enige oplossing blijkt te zijn om het totale bedrag 

van de taksen ingezameld om het EBI te financieren, te laten variëren over de tijd. Het 

grootste probleem hier is echter dat het EBI in gevaar komt als de uitstoot drastisch zou 

verminderen. Er ontstaat een nieuwe paradox tussen de strijd tegen de uitstoot van 

broeikasgassen en de strijd tegen armoede. De economische winst (eigenlijk vermindering in 

economische kosten) die gemaakt wordt door het verminderen van de vervuiling en de 

armoede zou echter kunnen gebruikt worden om het EBI op peil te houden. Er zou een 

Guarantee Fund (vergelijk met het zilverfonds in België) kunnen worden opgericht, zouden 

de emissies drastisch dalen. 

De organisatie die instaat voor het EBI (bijvoorbeeld de Verenigde Naties) kan bijhouden wat 

de economische winst is die wordt gemaakt door de daling in armoede en vervuiling, en dit 

gebruiken om het Guarantee Fund (GF) in stand te houden. Ze zou het geld uit het GF 

kunnen investeren in programma’s voor het verder verminderen van vervuiling (vooral in de 

armste landen) en armoede. 

Vergelijking van het MBI met andere vormen van BI gefinancierd door een ecotaks 

In alle 3 hierboven gepresenteerde modellen wordt voorgesteld om de belastingen op arbeid 

en kapitaal te verminderen of te vervangen door een taks op milieu of energie. Het doel 

hiervan is om energie-intensieve activiteiten (en dus vervuiling) te verminderen en arbeid te 

stimuleren. Ook zou de opbrengst van deze taks worden gebruikt om een universeel BI te 

financieren. Het MBI op basis van milieugebruikerscertificaten doet eigenlijk hetzelfde. 

Belastingen op arbeid en kapitaal vervangen door een soort belasting op milieugebruik. Het 

grote verschil is dat er geen vaste taks wordt bepaald, zoals belastingen nu werken, maar dat 

er in het MBI-model een nieuwe markt wordt geïntroduceerd, namelijk die van de certificaten. 

Maar aangezien op deze manier dezelfde doelen zouden worden bereikt (belastingsshift van 

arbeid en kapitaal naar milieugebruik en vervuiling), kan de aankoop van de certificaten door 

de vervuilers en gebruikers van grondstoffen worden gezien als een ecotaks. 

Indien het zo is dat de certificaten kunnen worden gezien als een ecotaks, zijn de argumenten 

en gevolgen die deze auteurs aanhalen eveneens van toepassing op het MBI-model. Er zou, 

volgens Robertson, meer moeten worden belast op de waarde die men onttrekt (door het 

gebruik van grondstoffen) dan op de waarde die men toevoegt (door te werken). Door te 

belasten op arbeid ten voordele van vervuiling en milieugebruik wordt inefficiënt gebruik van 

natuurlijke hulbronnen aangemoedigd ten nadele van menselijke arbeid. En aangezien het 
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gebruik van grondstoffen zo goedkoop is, wordt de ontwikkeling van duurzame technologieën 

tegengegaan. We konden redelijk recent nog merken dat, toen de olieprijs zeer hoog stond, er 

veel meer geld van bedrijven ging naar investeringen in duurzaamheid. Sinds de olieprijs 

weer is gedaald, zijn ook deze investeringen weer gekrompen. Dure energie kan dus 

weldegelijk zorgen voor duurzame energie. Robertson pleit voor een onconditioneel BI omdat 

de huidige uitkeringsstelsels sparen en werken ontmoedigen, wie werkt (income-tested 

benefits) of geld bezit (means-tested benefits) verliest namelijk zijn uitkering. Een universeel 

BI zou hieraan een einde kunnen stellen, en aldus meer mensen, die misschien wel willen 

werken maar dit niet doen omdat ze dan hun uitkering verliezen, ook werkelijk aan een job 

helpen. 

Genet en Van Parijs pleiten voor een Europees BI omdat de invoering ervan op nationaal 

niveau zou kunnen zorgen voor een uitstroom van kapitaal naar de buurlanden. Ze stellen zich 

op het einde van het artikel echter de vraag waarom het beperkt zou moeten blijven tot 

Europa. Een BI op mondiaal niveau (gefinancierd door een mondiale ecotaks) zou hiervoor 

nog minder vatbaar zijn aangezien in alle landen min of meer dezelfde taks zou worden 

betaald. Ook Busilacchi werkt een model uit op mondiaal vlak, Robertson spreekt nergens 

over het niveau waarop zijn systeem moet worden gesitueerd. 

Genet en Van Parijs geven nog het ethische argument dat de opbrengst van de industriële 

samenleving slechts voor een kleine minderheid is van de samenleving, terwijl de lasten wel 

door iedereen worden gedragen. Een BI, gefinancierd door een taks op energie, kan dit 

evenwicht voor een deel herstellen. Het BI zou de opbrengsten beter verdelen, en de 

energietaks zou de lasten meer leggen bij diegenen die het meeste opbrengst halen uit de 

industriële samenleving. Dit argument is uiteraard geldig voor een mondiaal systeem. De 

grootste lasten van de industriële samenleving worden gedragen door zij die er zo goed als 

geen opbrengsten van hebben. In het certificatensysteem is elke wereldburger ervan verzekerd 

dat hij zijn deel van de natuurlijke hulpbronnen krijgt. 

Het EBI-model van Busilacchi rekent erop dat er te veel wordt uitgestoten voor de 

financiering van het BI. Het Eurogrant- (Genet en Van Parijs) en CI-model (Robertson) gaan 

ervan uit dat, door de hogere taxatie, de vervuiling vanzelf wel zal afnemen. Dit geeft echter 

geen enkele garantie dat het zal gebeuren, of dat het genoeg zal afnemen. Een extra voordeel 

van het MBI-model, ten opzichte van de andere systemen, is dat het er tevens voor zorgt dat 

de wereld binnen aanvaardbare normen zou kunnen komen van uitstoot en vervuiling. Eens de 

certificaten zouden zijn ‘opgebruikt’, kan er niks meer worden uitgestoten.  
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Conclusie 

Ik heb in het eerste deel van dit hoofdstuk het hier gepresenteerde MBI-model vergeleken met 

de meer gangbare BI-modellen. De belangrijkste vraag was of het MBI-model met recht een 

vorm van basisinkomen wordt genoemd. Het belangrijkste verschil is dat het BI in ons model 

initieel niet in geld wordt uitbetaald, maar in milieugebruikerscertificaten. Aangezien het 

echter de bedoeling is dat deze certificaten, via intermediaire organisaties, worden verkocht 

aan bedrijven, en dat deze organisaties achteraf een periodegebonden (zij het maandelijks, 

jaarlijks of wekelijks) uitkering betalen aan hun leden, kan dit worden geïnterpreteerd als een 

BI. Verder is het zo dat de hoogte van een BI normaalgezien hetzelfde is voor iedereen, 

eventueel verschillend volgens de leeftijd. Op het niveau van de certificaten zal het BI voor 

iedereen gelijk zijn. Op het niveau van het ontvangen inkomen kunnen er verschillen bestaan 

tussen de leden van de verschillende intermediaire organisaties, aangezien het BI afhankelijk 

is van de prijs die de organisatie krijgt voor de verkoop van de certificaten van haar leden. 

Deze verschillen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet zo hoog zijn indien de organisaties 

goed geïnformeerd zijn over de marktwaarde. Het model kan dus worden gezien als een vorm 

van BI. Ik heb ook enkele van de belangrijkste argumenten voor de invoering van een 

basisinkomen besproken en gekeken in welke mate deze zouden gelden voor het MBI. Daarna 

heb ik een paar tegenargumenten besproken en een eventuele oplossing ervoor gezocht. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk handelde over een aantal voorstellen voor een BI die 

specifiek worden gefinancierd door een ecotaks. Ik heb geargumenteerd dat het MBI-model, 

hoewel het geen rechtstreekse belasting is op milieugebruik, toch op dezelfde manier kan 

worden geïnterpreteerd en dat de argumenten voor dergelijk BI er dus ook van toepassing op 

kunnen zijn. Het MBI heeft nog het extra voordeel dat vooraf zou worden bepaald hoeveel er 

kan worden gebruikt en uitgestoten, waardoor er nooit kan worden overgegaan. 
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4. Sociale Rechtvaardigheid 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan in hoeverre het systeem van een basisinkomen op basis van 

een belasting op milieugebruik in het algemeen, en het MBI-model op basis van 

milieugebruikerscertificaten in het bijzonder, tegemoet komen aan enkele theorieën van 

sociale rechtvaardigheid. Ik zal telkens eerst de rechtvaardigheidstheorie uiteen zetten en 

daarna bekijken op welke manier het systeem er eventueel in past, welke argumenten van 

toepassing kunnen zijn op het MBI-model. We zullen 2 van de meest invloedrijke theorieën 

van sociale rechtvaardigheid zien. Eerst bekijken we John Rawls’ theorie en daarna die van 

zijn ideologische tegenstander Robert Nozick. Ik heb voor de delen over Rawls en Nozick, 

naast hun eigen werken (Rawls, A Theory of Justice
63

, Justice as Fairness 
64

 en The Law of 

Peoples
65

; Nozick, Anarchy, State and Utopia
66

), gebruik gemaakt van hoofdstukken 10 en 11 

uit Een Kwestie van Behoren
67

 van Koen Raes en Freddy Mortier. 

Rawls 

Een Theorie van Rechtvaardigheid 

John Rawls heeft zich zijn hele carrière beziggehouden met één thematiek: de fundering van 

rechtvaardigheidsbeginselen voor de moderne maatschappij. In zijn magnum opus A Theory 

of Justice tracht hij dit te doen, al zijn latere werk is een uitbreiding of herziening ervan, al 

zijn vroegere werk kan worden gezien als voorbereiding erop. Zijn theorie heeft erg veel 

invloed uitgeoefend binnen de politieke en sociale filosofie en daarbuiten. 

Rawls vertrekt van de vaststelling dat we het in de moderne westerse samenlevingen over een 

aantal thema’s eigenlijk wel eens zijn, of het zeker eens kunnen worden als we 

onbevooroordeeld en rationeel nadenken (gelijkheid en vrijheid, verbod op slavernij…). We 

zijn het uiteraard ook over allerlei zaken niet eens (religie, euthanasie, abortus…), en het is 

zeer onwaarschijnlijk dat we het daar ooit eens over zullen worden. Dit is echter geen 

                                                 

63
 John Rawls; A Theory of Justice ; Harvard University Press; Cambridge; 1971. De citaten komen uit John 

Rawls; Een theorie van rechtvaardigheid (de herziene uitgave uit 1999); vertaald door Frank Bestebreurtje; 

Lemniscaat b.v.; Rotterdam; 2006. 
64

 John Rawls; Justice as Fairness; origineel gepubliceerd in ‘Philosophical Review’ Vol. LXVII; 1958. 
65

 John Rawls; The Law of Peoples; in ‘Critical Inquiry’, Vol. 20, No. 1. (Autumn, 1993), pp. 36-68. 

http://usm.maine.edu/~bcj/issues/three/rawles.html. 
66

 Robert Nozick; Anarchy, State and Utopia; Basic Books; New York; 1974. 
67

 Freddy Mortier & Koen Raes; Een Kwestie van Behoren; Mys & Bresch Uitgevers; Gent; 1992. 

http://usm.maine.edu/~bcj/issues/three/rawles.html


  50 

probleem zolang we een consensus hebben over de algemene principes van het samenleven. 

Wat Rawls nu wil doen is, vertrekkend van deze overeenkomsten, een kader ontwikkelen van 

waaruit we met de verschillen kunnen leren omgaan. 

Hij baseert zich hiervoor op het idee van het sociale contract. De rechtvaardigheidsprincipes 

moeten de uitkomst zijn van een besluitvormingsprocedure waaraan iedereen als gelijke en 

vrije burger participeert, en waar iedereen uiteindelijk mee akkoord is. Hier probeert Rawls 

twee onverenigbare doelen tezamen te realiseren: mensen moeten hun eigenbelang volgen en 

tot een vergelijk komen over een aantal basisprincipes van rechtvaardigheid. Dit lijkt zeer 

moeilijk want uiteraard hebben niet alle mensen dezelfde doelen (bvb. een streng katholiek 

heeft andere doelen dan een atheïst, een rijke zakenman heeft wellicht een andere opvatting 

over sociale zekerheid dan een syndicalist…) 

Daarom presenteert Rawls zijn lezers een gedachte-experiment. De 

rechtvaardigheidsprincipes worden in een oorspronkelijke positie besproken, een 

hypothetische omgeving die speciaal is ontworpen voor dit overleg. Dit is geen reële situatie 

want al het situationele wordt eruit gebannen. Het belangrijkste kenmerk van deze 

oorspronkelijke situatie is de onwetendheidssluier (of veil of ignorance). De bedoeling is om 

de actoren alle kennis te ontnemen van specifieke feiten die mensen op voet van ongelijkheid 

plaatsen. De onderhandelaars hebben enkel kennis van algemene beschouwingen over mens, 

geschiedenis, maatschappij en wetenschappelijke kennis. Ze weten tevens dat ze, eens terug in 

de werkelijke maatschappij, een specifieke opvatting van het goede zullen nastreven, maar ze 

weten niet welke deze zal zijn. Ze weten eveneens niet welke sociale positie ze zullen 

innemen in welk soort maatschappij. Als iemand bijvoorbeeld weet dat hij rijk is, of zal zijn, 

zal deze waarschijnlijk niet geneigd zijn om te pleiten voor een systeem waarin de goederen 

sterk proportioneel worden verdeeld; als je niet weet welk geloof je zult aanhangen, zal je 

eerder pleiten voor godsdienstvrijheid dan voor een staatsgodsdienst zodat je, eens terug in de 

echte wereld, naar je eigen overtuiging kan leven… In deze situatie kan je niet partijdig zijn 

omdat je gewoon niet weet welke partij je zult zijn. 

Dit idee van de oorspronkelijke positie dient nog een specifiek doel, het is een methode om de 

morele gelijkwaardigheid van mensen te modelleren. De opvatting van Rawls is dat mensen 

moreel gelijkwaardig zijn, ongeacht stand, talent, levensbeschouwing, leeftijd of wat dan 
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ook.
68

 In het verleden is dit vaak ontkend: slavernij, de ondergeschikte positie van de vrouw, 

gehandicapten… Als iedereen moreel gelijkwaardig is, dan worden deze verschillen 

tenietgedaan en kan iedere burger genieten van gelijk respect en aandacht. Als we nu 

nadenken over rechtvaardigheidsprincipes dan zouden verschillen in talent, voorkeuren… dus 

geen rol mogen spelen. Dit is de reden om de onwetendheidssluier in te voeren. Aangezien de 

onderhandelaars niet weten welke positie ze in de maatschappij zullen innemen, zullen ze 

trachten het voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Hierbij komt de meeste nadruk te 

liggen op de minstbedeelden omdat mensen geleid worden door risk aversion. Je probeert het 

voor zij die het slechtst afzijn zo goed mogelijk te maken aangezien je er zelf bij zou kunnen 

zijn. 

Volgens Rawls zullen de mensen in de oorspronkelijke positie vooral willen voorkomen dat 

ze heel slecht af zijn. Ze zullen daarom voor een maximin strategie kiezen: ze zullen die 

principes kiezen waardoor ze in de slechtst mogelijke maatschappelijke positie nog relatief 

goed af zijn. Men zal de meest pessimistische posities met elkaar vergelijken en daarvan de 

meest optimale kiezen. Dit leidt, aldus Rawls, tot twee egalitaire principes: 

EERSTE BEGINSEL 

Elk persoon dient een gelijk recht te hebben op het meest uitgebreide totale systeem van 

gelijke fundamentele vrijheden, dat verenigbaar is met een vergelijkbaar systeem van vrijheid 

voor allen. 

TWEEDE BEGINSEL 

Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden geordend dat ze  

(a) het meest ten goede komen aan de minst bevoordeelden, in overeenstemming met het 

rechtvaardige spaarbeginsel, en 

 (b) verbonden zijn aan ambten en posities die voor allen toegankelijk zijn onder 

voorwaarden van billijke gelijkheid van kansen.
69

 

Volgens het eerste principe zullen de mensen zoveel mogelijk vrijheid willen waarborgen, in 

combinatie met een vergelijkbare vrijheid voor alle anderen (cf. het voorbeeld hiervoor over 

godsdienstvrijheid of staatsgodsdienst). Concreet zal dit gaan over de volgende grondrechten: 
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bescherming tegen willekeurige arrestatie en inbeslagneming van eigendom; politieke 

vrijheden: vrijheid van vergadering en actief en passief kiesrecht; persoonlijke vrijheden: 

vrijheid van meningsuiting en geweten, de vrijheid om eigendom te bezitten. 

Bij het tweede rechtvaardigheidsprincipe ligt de nadruk op sociaaleconomische gelijkheid. 

Men zou een gelijke verdeling voor allen verwachten, maar Rawls pakt het anders aan. Hij 

verdedigt het verschilprincipe: de verdeling moet gelijk zijn tenzij een ongelijke verdeling ten 

goede komt aan de minstbedeelden in de samenleving. Hij aanvaardt dat, zelfs in een 

rechtvaardige samenleving, bepaalde mensen beter af zullen zijn dan anderen, bijvoorbeeld 

door één of ander talent dat ze bezitten. In plaats van deze ongelijkheden proberen weg te 

werken wil hij ze als aansporing gebruiken: als het sociaal product
70

 stabiel zou zijn, zou men 

in de oorspronkelijke positie een gelijke verdeling verkiezen. In werkelijkheid echter is het 

sociaal product variabel. Als men door sociaaleconomische ongelijkheden het sociale product 

kan vergroten, bijvoorbeeld door talentvolle mensen aan te moedigen om extra hard te 

werken; en stel dat deze vergroting van het sociale product kan worden gebruikt ten voordele 

van iedereen, ook de minstbedeelden (bvb. via belastingen en een sociale zekerheidsstelsel), 

dan is een ongelijke verdeling te verkiezen boven een egalitaire verdeling. In dit geval wordt 

de absolute positie van de minstbedeelden verbeterd ook al wordt hun relatieve positie 

verslechterd. De ongelijke verdeling resulteert erin dat er meer te verdelen valt waardoor het 

kleinste deel nog altijd groter is dan wat het oorspronkelijk zou geweest zijn. Het eerste 

beginsel (de grootste gelijke vrijheid voor iedereen) heeft absolute prioriteit en het principe 

van de faire gelijkheid van kansen heeft voorrang op het ‘verschilbeginsel’. 

Rawls en MBI 

Rawls vertrekt van de consensus die hij ziet over bepaalde onderwerpen in westerse liberale 

samenlevingen. Dit zou erop kunnen wijzen dat zijn theorie enkel bedoeld is voor westerse 

samenlevingen. In de oorspronkelijke onderhandelingssituatie heeft men echter geen weet van 

situationele kenmerken (van zichzelf, of van de maatschappij waarin men zal leven, eens 

terug in de echte wereld), waardoor deze beperking zou kunnen worden opgeheven. Zijn 

rechtvaardigheidstheorie zou dus kunnen worden toegepast op de hele wereld.
71
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In de originele positie zou door de onderhandelaars voor een BI kunnen worden gekozen als 

onderdeel van de concrete realisatie van het 2
de

 principe. Er is in ieder geval ruimte voor een 

sociale zekerheidsstelsel en dit zou kunnen een BI zijn in de plaats van 

werkloosheidsuitkeringen, armenzorg… Een BI komt namelijk meer tegemoet aan het eerste 

principe (het vrijheidsbeginsel). Onder het systeem van een BI zijn mensen in die zin vrijer 

dat ze niet worden verplicht om werk te zoeken om recht te hebben op een uitkering. Ze 

hoeven zich niet schuldig of minderwaardig te voelen omdat ze geen werk hebben en kunnen 

dus leven van hun BI indien zij dat wensen. Ze kunnen kiezen om te werken of niet te werken, 

wanneer ze dat willen, zonder hun uitkering te verliezen… Iedereen is vrijer om zijn opvatting 

van het goede leven na te streven, zonder dat het uitoefenen van betaalde arbeid hiervan deel 

hoeft uit te maken (dit kan uiteraard wel). Het is voor Rawls ook belangrijk dat sociale en 

economische vrijheden zo geregeld worden dat ze ‘verbonden zijn aan ambten en posities die 

voor allen toegankelijk zijn onder voorwaarden van billijke gelijkheid van kansen.’
72

 Een 

basisinkomen draagt ertoe bij dat er inderdaad een meer faire gelijkheid van kansen is, ten 

overstaan van andere systemen van maatschappelijke organisatie. Dit is in het vorige 

hoofdstuk uitvoeriger beargumenteerd. 

Het is dus mogelijk om zich voor te stellen dat de onderhandelaars ervoor kiezen om een 

systeem van BI te installeren op basis van de rechtvaardigheidsbeginselen van Rawls. Zouden 

ze echter opteren voor een duurzame maatschappelijke structuur? M.a.w. zouden ze kunnen 

kiezen voor een BI gefinancierd door taksen op milieugebruik (of de introductie van de markt 

van milieugebruikerscertificaten)? Volgens het tweede principe zouden de onderhandelaars 

ervoor kiezen dat sociale en economische ongelijkheden zo geregeld worden dat ze het 

rechtvaardige spaarbeginsel respecteren. De sluier van onwetendheid zou hen er namelijk 

van weerhouden kennis te hebben over de generatie waartoe ze zullen behoren. Doordat de 

onderhandelaars uitgaan van hun eigenbelang en hun risk aversion zullen ze geneigd zijn om 

een duurzame lijn van economische en sociale ontwikkeling te volgen. Volgens de maximin 

strategie zullen de onderhandelaars, ervan uitgaande dat ze zelf in een slechte positie kunnen 

terechtkomen (hier een tijd waarin de oceanen leeg zijn door overbevissing, grote delen van 

de wereld onder water staan of verandert in woestijn door de opwarming van de aarde…), 

kiezen voor een maatschappij met een duurzame organisatie. Dit zou kunnen een systeem zijn 

waarin er meer belastingen moeten worden betaald op milieugebruik om de vervuiling tegen 
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te gaan. In combinatie met het voorgaande punt zou het kunnen gaan over een MBI-systeem 

op basis van milieugebruikerscertificaten. Het zou dan namelijk zo zijn dat, doordat vooraf 

wordt bepaald hoeveel kan worden uitgestoten per jaar om duurzaam te blijven, er nooit te 

veel kan worden vervuild en er dus steeds een ‘gezonde’ wereld overblijft voor toekomstige 

generaties.
73

 

Het MBI-model heeft 3 karakteristieke kenmerken, het basisinkomen, de taxatie van 

milieugebruik en het mondiale karakter. De eerste twee passen in Rawls’ 

rechtvaardigheidstheorie, zoals hiervoor aangetoond. Nu schiet nog het mondiale karakter 

ervan over. We kunnen de sluier van onwetendheid echter nog wat uitbreiden zodanig dat ook 

aan dit onderdeel van ons systeem is voldaan, zodat de onderhandelaars ook hiervoor zouden  

kunnen kiezen. Indien de onderhandelaars eveneens in het ongewisse zijn over de plaats op 

aarde waar zij zullen leven, zullen zij tevens geneigd zijn om een vrij egalitaire vorm van 

verdeling toe te laten over de verschillende landen. Als zij in de onderhandelingen reeds 

overtuigd zouden zijn van de voordelen van een BI en van de taxatie van milieugebruik, en ze 

hebben geen weet van de plaats op aarde waar zij zullen leven, dan zouden zij ervoor kunnen 

kiezen om het MBI op mondiaal niveau in te voeren. Zij zouden dit opnieuw doen door 

overwegingen volgens de maximin strategie. 

Rawls zelf is echter niet te vinden voor zo een global original position. Hij denkt dat dit zou 

leiden tot globaal paternalisme, waarbij de liberale waarden die worden aangehangen door 

westerse maatschappijen worden opgelegd aan alle andere samenlevingen. Hij wil tevens 

ruimte laten voor wat hij noemt ‘well-ordered hierarchical societies’
74

. Dit zijn samenlevingen 

die niet alle liberale waarden aanhangen, waar bijvoorbeeld niet alle personen zijn toegelaten 

tot alle ambten en posities, maar waar tolerantie toch een belangrijke plaats inneemt. 

‘[A]ccepting these well-ordered hierarchical societies, which do secure some justice for those 

within their borders, avoids the greater injustice that would ensue from potentially destructive 

attempts to enforce global ideological conformity.’
75

 Een wereldregering zou eveneens 

kunnen leiden tot globaal despotisme of burgeroorlogen omdat verscheidene regio’s en 

volkeren constant zouden streven naar politieke autonomie.
76
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Rawls’ rechtvaardigheidstheorie in A Theory of Justice is slechts van toepassing binnen een 

samenleving en niet tussen verschillende samenlevingen. In zijn Law of Peoples, wil hij de 

principes opstellen om de interactie tussen verschillende liberale samenlevingen onderling, en 

andere ‘goed georganiseerde hiërarchische maatschappijen’ te regelen. Hij doet dit door een 

oorspronkelijke positie op een tweede niveau te introduceren. De onderhandelaars zijn niet 

langer individuele personen die zullen moeten leven in de maatschappij die zij onderhandelen, 

maar zijn als het ware afgevaardigden van een volk. De onderhandelaars staan wederom 

achter een onwetendheidssluier, ‘They do not know, for example, the size of the territory, or 

the population, or the relative strength of the people whose fundamental interests they 

represent.’
77

, en zij moeten tot een consensus komen over de principes die de inter-

maatschappelijke betrekkingen regelen. Enkele van deze principes zijn:  

1. Peoples (as organized by their governments) as free and independent and their 

freedom and independence is to be respected by other peoples. 

2. Peoples are equal and parties to their own agreements. 

3. Peoples have the right of self-defense but no right to war. 

4. Peoples are to observe a duty of nonintervention. 

5. Peoples are to observe treaties and undertakings. 

6. Peoples are to observe certain specified restrictions on the conduct of war (assumed 

to be in self-defense). 

7. Peoples are to honor human rights.
78

 

Belangrijk is hier dat er geen principe van herverdeling is. Een mondiaal basisinkomen lijkt 

hier dus uit den boze. Iets later merkt hij echter op dat ‘There should be certain provisions for 

mutual assistance between peoples in times of famine and drought, and were it feasible, as it 

should be, provisions for ensuring that in all reasonably developed liberal societies people’s 

basic needs are met.’
79

 Hij zal tevens toelaten dat er bepaalde organisaties bestaan, zoals de 

Verenigde Naties, die belast zijn met de taak om samenwerking tussen verschillende volkeren 

te reguleren. Zij kunnen eveneens de autoriteit hebben om bepaalde binnenlandse instituties, 

wetten… te veroordelen die mensenrechten schaden en zelfs te bestraffen door economische 
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sancties of bij ernstige gevallen door militaire interventie. Het erkennen dat er voorwaarden 

dienen te zijn om elkaar te assisteren in geval van nood, en het toestaan van supranationale 

organisaties biedt ons een kleine opening naar een MBI. We kunnen ons, The Law of Peoples 

volgend, een VN voorstellen die erop toeziet dat volkeren elkaar bijstaan in geval van grote 

nood. Dit zal echter niet voldoende zijn om een volledig MBI-model te ondersteunen. Niet in 

het minst omdat ‘non-well ordered hierarchical societies’ niet zijn vertegenwoordigd. 

Thomas Pogge zal in zijn An Egalitarian Law of Peoples
80

 vertrekken van de veronderstelling 

dat Rawls geen principe van herverdeling voorstaat op globaal niveau.
81

 Hij stelt dat Rawls’ 

Law of Peoples een sterke egalitair herverdelende component zou kunnen bevatten. Hij zal 

argumenteren dat de onderhandelaars in de tweede sessie van de oorspronkelijke positie (deze 

waarin de betrekkingen tussen samenlevingen worden georganiseerd) voor een herverdelend 

principe zouden kiezen. De afgevaardigden zouden volgens Pogge niet enkel geïnteresseerd 

zijn in rechtvaardigheid, maar tevens in het welzijn van het volk dat zij representeren. Zij 

zouden er dus ook voor willen zorgen dat dit volk niet in extreme armoede dient te leven. Hij 

stelt verder dat er in de oorspronkelijke positie voor een global resource tax zou kunnen 

worden gekozen. Elk volk moet dan, via haar regering, een belasting betalen op elke hulpbron 

die ze wenst te exploiteren, de opbrengst hiervan kan dan worden gebruikt voor het helpen 

van de armsten in de wereld. De producenten zouden deze kosten doorrekenen en dus zijn het 

uiteindelijk de consumenten die betalen. Door het belasten van grondstoffen en dit door te 

rekenen aan de consument, zou de druk op de natuurlijke hulpbronnen ook enigszins 

verminderen, wat een positieve invloed kan hebben op het milieu. Pogge stelt slechts een 

‘resource tax’ voor van 1% omdat dit onmiddellijk zou kunnen worden ingevoerd. Niets 

houdt ons echter tegen om deze in latere fases op te trekken. Pogge ziet dus een mogelijkheid 

om Rawls’ Law of Peoples uit te breiden met een principe van herverdeling, gebaseerd op een 

taks op milieugebruik. Het is van hier maar een kleine stap naar het MBI. We zouden ons dus 

kunnen voorstellen dat de onderhandelaars, omdat zij begaan zijn met het welzijn van het volk 

dat zij representeren en niet wetend of dit een welvarend volk dan wel een arm volk is, ervoor 

kiezen om de opbrengst van deze grondstoffenbelasting te gebruiken om een basisinkomen te 

financieren. Deze resource tax zou kunnen worden betaald onder de vorm van het opkopen 
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van certificaten van de mensen, de inkomsten daarvan kunnen dan worden gebruikt om de 

armoede te bestrijden, eventueel door de invoering van een mondiaal basisinkomen. 

Terugkerend naar Rawls’ Theory of Justice is er nog een aspect dat verduidelijking verdient in 

het licht van het MBI-model. Het verschilbeginsel kan, op het eerste zicht, een probleem 

vormen voor de verdediging van het MBI-model binnen de rawlsiaanse 

rechtvaardigheidstheorie. Dit beginsel stelt dat maatschappelijke ongelijkheden enkel mogen 

bestaan indien zij ten goede komen aan de minstbedeelden in de maatschappij. Ongelijkheden 

van inkomen bijvoorbeeld mogen bestaan indien de opbrengst ervan wordt verdeeld over 

iedereen, door onder meer belastingen op kapitaal en arbeid. In een MBI-model zouden deze 

belastingen niet meer bestaan en zouden de ongelijkheden die er eventueel ontstaan dus niet 

meer verantwoord zijn. Indien het echter zo is dat talentvolle mensen worden aangemoedigd 

om ‘belangrijke’ posities (in wetenschap, politiek, hoge kaderfuncties…) te bekleden door een 

hogere verloning, en het werk dat zij verrichten wordt ‘gebruikt’ ten voordele van de 

minstbedeelden, dan zouden deze ongelijkheden opnieuw kunnen worden toegestaan. Het is 

dus verantwoord dat een wetenschapper meer verdient, zonder daarom meer belast te worden, 

indien zijn ontdekkingen, uitvindingen… worden gebruikt in ieders voordeel. Belangrijk 

hierbij is dat deze ambten en functies voor iedereen openstaan en dat iedereen een eerlijke 

kans heeft om dergelijke positie te bekleden. Zoals hiervoor en in het vorige hoofdstuk 

aangehaald, kan een BI bijdragen aan een gelijkheid van kansen. 

Nozick 

Rechtvaardigheid als vrijheid 

Robert Nozick kan worden gezien als de ideologische tegenstander van John Rawls. Zijn 

hoofdwerk over sociale rechtvaardigheid, is getiteld Anarchy, State and Utopia. Hij is een 

overtuigd libertair, individuele vrijheidsrechten zijn de basis van zijn 

rechtvaardigheidstheorie. Hij gaat ervan uit dat het individu bepaalde onvervreemdbare 

rechten heeft, met name eigendomsrechten. Een persoon kan 2 soorten zaken in eigendom 

hebben, zichzelf (zijn lichaam, maar ook zijn talenten en intellectuele capaciteiten) en 

goederen. Het is niet aan de maatschappij om hier op een of andere manier aan te raken. 

Fundamenteel in Nozicks rechtvaardigheidstheorie zijn individuele vrijheidsrechten. Hij keert 

zich tegen welke vorm dan ook van paternalisme waarbij deze rechten worden overtreden. 

Politiek gezag en de staat worden als fundamenteel tegengesteld gezien aan individuele 

vrijheid. In het debat over de rechtvaardige maatschappij doet men alsof ‘verdeling’ en 
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‘herverdeling’ moreel aanbevolen zouden zijn, en de staat komt naar voor als behoeder 

hiervan. De staat legt als het ware haar moraal op aan de mensen en dwingt hen, (door haar 

geweldmonopolie) om deze te aanvaarden. 

De fundamentele vrijheidsrechten waarover Nozick het heeft zijn ‘het recht om niet vermoord 

of aangerand te worden, om vrij te zijn van eender welke vorm van dwang of beperking van 

de vrijheid en het recht om niet belemmerd te worden in zijn uitoefening van zijn legitiem 

verworven eigendomsrechten’.
82

 Om geen enkele reden mogen deze rechten worden 

geschonden door anderen tegen iemands wil. Nozick argumenteert niet waarom mensen deze 

rechten zouden bezitten, hij neemt ze als uitgangspunt. 

De stelregels, volgens Nozick, van een rechtvaardige, libertaire maatschappij zijn: 

1. Mensen hebben recht op hun natuurlijke eigenschappen. Het is onzin om iemand niet een 

absoluut recht te geven op zijn intelligentie, zijn schoonheid of vaardigheid. 

2. Indien mensen het recht hebben op iets dan hebben zij ook recht op alles wat daaruit 

voortspruit zolang ze de rechten van anderen respecteren. Het is onzin om grenzen te 

stellen aan de eigendomsrechten van een individu zolang de vrijheidsrechten van andere 

individuen worden gerespecteerd. Dat wel doen is niets anders dan een uiting van afgunst. 

3. Voor zover de eigendommen van mensen het resultaat zijn van hun uitoefening van hun 

natuurlijke bekwaamheden en hun rechten hebben zij er een onvervreemdbaar recht op en 

heeft niemand het recht er beperkingen aan op te leggen of het te belasten.
83

 

Iedereen heeft het recht te doen en laten wat hij wil zolang hij de rechten van anderen niet 

overtreedt, en niemand heeft het recht een ander te hinderen in de uitoefening van zijn 

rechten. Iedere intermenselijke verhouding en verdeling van goederen is rechtvaardig, zolang 

ze maar het gevolg is van vrijwillige inter-individuele acties (zolang er geen dwang aan te pas 

komt). De vrije markt komt naar voren als superieur verdeelmechanisme. Het respecteert de 

individuele vrijheidsrechten van individuen en het bevordert de economische efficiëntie. 

Het principe dat Nozick voorstaat in verband met de verdeling van goederen, noemt hij het 

Principle of Entitlement:  

[F]rom each according to what he chooses to do, to each according to what he makes for 

himself (perhaps with the contracted aid of others) and what others choose to do for him of 
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what they‟ve been given previously (under this maxim) and haven‟t yet expended or 

transferred,  of korter, from each as they choose, to each as they are chosen
84

. 

Het is niet zo dat dingen er zomaar zijn en dat ze dan dienen verdeeld te worden, zoals veel 

andere rechtvaardigheidsprincipes stellen (‘ieder naar zijn inspanningen’, ‘ieder naar zijn 

behoeften’, of ‘iedereen gelijk’). De dingen moeten niet enkel verdeeld worden, ze moeten 

ook gemaakt worden, en het is de producent die beslist wat hij doet met de vruchten van zijn 

arbeid. Dingen zijn er niet zomaar, iemand heeft steeds reeds rechten over ze (entitled to 

them) op het moment dat ze ontstaan.
85

 De erkenning van individuele vrijheid is, aldus 

Nozick, onverzoenbaar met regels van distributieve rechtvaardigheid. 

Voor de beginselen van het onbeperkte eigendomsrecht vertrekt Nozick van het Lockean 

Proviso. Dat stelt dat iedereen het recht heeft om zich delen van de natuur toe te eigenen, 

zolang er ‘genoeg en van een vergelijkbare kwaliteit’ overblijft voor anderen en de 

gemeenschap. Lockes voorbehoud vertrekt van de veronderstelling dat de aarde en alles wat 

ze voortbrengt initieel aan niemand toebehoort, en dat diegene die een deel ervan voor 

zichzelf opeist er de eigenaar van wordt (als hij dus ‘enough and as good left in common’ 

overlaat).
 
86 Door de toe-eigening door iemand van een bepaald goed (vb. een stuk land) mag 

volgens het Proviso niemands toestand verslechteren (anderen kunnen nu het land niet meer 

ongelimiteerd betreden). Volgens Nozick wordt aan het voorbehoud ook voldaan, indien 

iemand door private toe-eigening van een goed de toestand van anderen wel verslechtert, 

maar zorgt voor een proportionele compensatie voor dat verlies. Als iemand zich een stuk 

strand toe-eigent en een prijs vraagt voor het betreden ervan, maar de eigenaar onderhoudt het 

strand, zet strandstoelen, windschermen… waardoor dit een zekere meerwaarde oplevert voor 

de gebruikers ervan, dan kan dit compenseren voor het geleden verlies. Is aan dit voorbehoud 

voldaan, dan kunnen de beginselen van de Entitlement theory of justice in werking treden. 

Een rechtvaardige maatschappij wordt beheerst door de volgende principes: 

1. ‘A person who acquires a holding in accordance with the principle of justice in 

acquisition is entitled to that holding. 
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2. A person who acquires a holding in accordance with the principle of justice in transfer, 

from someone else entitled to that holding, is entitled to the holding. 

3. No one is entitled to a holding except by repeated applications of 1 and 2.’
87

 

Deze beginselen van private eigendomsrechten en marktmechanismen zijn het best in staat 

om de individuele vrijheidsrechten van personen te verzekeren. De Entitlement theory of 

justice kan best worden gezien als een theorie van eigendomsrechten, ‘because its conception 

of justice rests wholly on rules for the fair acquisition, accumulation, and transfer of 

property.’
88

 Als deze regels worden gevolgd dan wordt de resulterende verdeling gezien als 

rechtvaardig ‘whatever it is, and however unequal.’
89

 

Kan er sprake zijn van een regulerende staat met een geweldmonopolie in dit systeem van 

onvervreemdbare individuele rechten? Volgens Nozick kan er op basis van deze rechten een 

‘minimale staat’ ontstaan. Aan de hand van een gedachte-experiment argumenteert Nozick dat 

er een ‘minimale staat’ tot ontwikkeling kan komen op basis van de uitoefening van 

individuele vrijheidsrechten, niet op basis van het gewilde aangaan van een sociaal contract 

(cf. Rawls). 

‘In de hypothetische en statenloze natuurtoestand oefent ieder individu zijn rechten over 

zichzelf (zelfbeschikkingsrecht) en over de externe natuur (eigendomsrecht) vrijelijk uit. 

Aangezien de natuur aan niemand toebehoort, heeft eenieder het recht om zich delen van de 

natuur toe te eigenen, zolang de positie van anderen daardoor niet verslechtert (het 

zogenaamde Lockean Proviso…).’
90

 Aangezien niet kan worden verwacht dat iedereen het 

spel even eerlijk zal spelen en zich zal schikken naar dit natuurrecht, is het nodig voor 

individuen om zich te verdedigen tegen agressie van anderen. Mensen zullen al snel inzien dat 

de verdediging van hun vrijheidsrechten op individuele basis erg tijdrovend is en zullen 

wederzijdse bondgenootschappen aangaan. Deze coöperaties kunnen worden gezien als een 

soort verzekeringssystemen (‘mutual protective agencies’). Er zal een soort van arbeidsdeling 

ontstaan doordat bepaalde personen zich zullen gaan toeleggen op verdedigingsactiviteiten 

omdat ze daarin uitmunten. Op deze manier zullen er ‘private protective agencies’ ontstaan 

die hun diensten aanbieden aan anderen in ruil voor goederen. In een later fase zal het zo zijn 
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dat, door de concurrentiestrijd, één agentschap een dominante positie verwerft. Personen 

zullen zich aansluiten bij het sterkste agentschap, omdat dit hun rechten het beste kan 

verdedigen en kleinere agentschappen zullen op die manier verdwijnen of opgaan in de 

grotere. De staat ontstaat dus niet op basis van een sociaal contract zoals vaak is 

beargumenteerd (Hobbes, Rousseau, Rawls…) maar op basis van marktmechanismen. Het 

‘dominant protective agency’ heeft aldus geen recht op haar geweldmonopolie maar zal dit 

wel kunnen uitoefenen omdat het precies dat is wat haar klanten van haar vragen, ter 

bescherming van hun veiligheid. Ook de rechten van niet-leden van het agentschap zullen 

worden verdedigd, indien zij zich op het territorium van dit agentschap bevinden, dit ter 

compensatie van de vrijheid die zij verliezen door de monopoliepositie van het agentschap in 

dit gebied. Doordat het agentschap de controle uitoefent over een territorium, en ook de 

rechten van de niet-leden beschermt, kan dit agentschap gezien worden als een ‘minimale 

staat’. 

Nozick en MBI 

Het is moeilijk zo niet onmogelijk om, vertrekkend van Nozicks rechtvaardigheidstheorie, te 

argumenteren voor de meer conventionele vormen van een BI. Deze zijn meestal gebaseerd 

op belastingen en taksen (zij het op arbeid, kapitaal, milieugebruik…) en dit zou dus worden 

gezien als een inbreuk op de individuele vrijheid van mensen. Het zal echter wel mogelijk zijn 

om een basisinkomen op basis van milieugebruikerscertificaten te verdedigen indien we 

Nozicks bewering dat de natuur initieel aan niemand toebehoorde, vervangen door het 

standpunt dat deze aan iedereen toebehoort. Eens we dit hebben vastgesteld wordt het 

eveneens mogelijk om de minimale staat uit te breiden zodat deze ook de bescherming van 

deze eigendomsrechten als een van haar taken heeft. 

Nozick stelt dat zaken niet zomaar in de wereld komen, er zijn steeds mensen die er rechten 

over hebben, met name de producent van het goed. Deze is er de eigenaar van en kan er 

daarna mee doen wat hij wil. Het klopt inderdaad dat de producent van een goed er de 

eigenaar van is, hij is echter slechts eigenaar van de waarde die hij toevoegt aan het product. 

Nozick houdt geen rekening met het feit dat bepaalde zaken er wel zomaar zijn, namelijk de 

grondstoffen waarvan het product is gemaakt. Nozick zal hierop antwoorden dat als de 

producent de grondstoffen heeft verkregen volgens het principle of justice in acquisition of 

het principle of justice in transfer, hij er de rechtmatige eigenaar van is. Waarvan de 

producent echter geen eigenaar kan zijn, is de natuur die aan niemand toebehoort, in het 

bijzonder de capaciteit van het milieu om de (eventuele) vervuiling voor de productie van het 
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goed terug ‘op te nemen’. Dit is een aspect van de aarde die niemand voor zichzelf kan 

opeisen, en waarvoor de grondbeginselen van de Entitlement Theory of Justice niet kunnen 

gelden. Op zijn minst dit aspect van het milieu kan worden gezien als aan iedereen 

toebehorend. Dit laat al een mogelijkheid open om producenten (bedrijven) te belasten op hun 

milieubelastende activiteiten en de opbrengst ervan te investeren in projecten ten behoeve van 

iedereen (een BI kan hiervan een voorbeeld zijn). Om in Nozicks termen te spreken, het zou 

getuigen van een inbreuk op de individuele vrijheidsrechten van personen om hen niet te 

compenseren voor het verlies dat zij leiden door de toe-eigening van deze commons door 

enkelingen. 

Het is dus mogelijk om zich een vorm van BI voor te stellen, gefinancierd door een belasting 

op milieugebruik. Een MBI op basis van milieugebruikerscertificaten zal blijken echter nog 

beter verdedigbaar te zijn. De vrije markt is volgens Nozick een superieur 

verdeelmechanisme. Marktmechanismen zijn het beste in staat om de individuele 

vrijheidsrechten te waarborgen en ze bevorderen de economische efficiëntie. Eens we bepaald 

hebben dat er inderdaad zaken zijn die aan iedereen toebehoren, moeten deze nog op een 

rechtvaardige manier worden verdeeld. Ter waarborging van de individuele vrijheidsrechten 

lijkt de beste manier hiervoor te zijn dat iedereen zijn eerlijke aandeel persoonlijk krijgt, en 

dit dan volgens de mechanismen van de markt kan verkopen aan bedrijven die deze rechten 

nodig hebben. Dit is wat het MBI-model voorstelt. Ieders recht om te doen wat hij/zij wil met 

zijn/haar ‘eerlijke deel van de aarde’ is hierdoor gewaarborgd. 

Indien we aanvaarden dat de aarde aan iedereen toebehoort, zoals we tot nu toe steeds 

veronderstelden, is er geen probleem. De vruchten van de aarde (en het milieu) zijn eigendom 

van allen, en moeten dus op een egalitaire manier worden verdeeld. Dit kan aan de hand van 

de certificaten, waarna iedereen zijn individuele vrijheidsrechten kan beginnen uitoefenen. 

Het grootste probleem om een MBI in te passen in Nozicks theorie is dat hij de wereld ziet als 

initieel aan niemand toebehorend. Wie eerst neemt, wordt eigenaar en kan er dan mee doen 

wat hij wil, op voorwaarde dat hij zich houdt aan het Lockean Proviso (toe-eigenen van de 

natuur kan zolang er ‘enough and as good left in common’ overblijft). John Locke die in de 

17
de

 eeuw leefde, kon echter niet voorzien dat er nog eens 7 miljard mensen op de aarde 

zouden rondlopen (in 1650 waren dit er naar schatting 500 miljoen
91

). ‘[T]hough […] trade 
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[…] gave rise to unequal holdings, there was still an abundance of natural resources for all to 

appropriate.’
92

 Locke kon dus de problemen niet voorzien waarmee we nu te kampen hebben: 

dat er ooit eens te weinig land zou zijn, overbevolking, vervuiling… In de huidige wereld zou 

dus nooit aan het voorbehoud worden voldaan aangezien er niet voldoende en van een 

vergelijkbare kwaliteit zou overblijven. Nozick echter stelt dat, indien de toe-eigenaar de 

anderen op een proportionele manier compenseert voor het geleden verlies, er ook is voldaan 

aan het Proviso. Blijft de vraag wanneer een compensatie proportioneel is. Voor Nozick zal 

het voldoende zijn wanneer de vervuiler, door middel van de vervuiling, een goed maakt dat 

achteraf kan worden gekocht door diegenen die verliezen. De producent zal op die manier een 

meerwaarde gerealiseerd hebben waarvan iedereen kan meeprofiteren. Ook al moet ervoor 

betaald worden, voor Nozick is dit een voldoende compensatie (cf. het voorbeeld over het 

strand hiervoor). Het idee van de proportionele compensatie is goed en bruikbaar voor ons 

doel, echter niet op de manier hoe Nozick het opvat. Het lijkt inderdaad normaal dat personen 

worden gecompenseerd voor het verlies dat ze lijden. Dat het voldoende zou zijn dat ze een 

goed kunnen kopen, lijkt echter niet op een compensatie. Er moet dan immers betaald worden 

om gecompenseerd te worden, wat vrij vreemd is. Een echte compensatie zou dus kunnen zijn 

dat diegene die zich een deel van de natuur toe-eigent en op die manier de vrijheid van 

anderen beknot, hiervoor een bijdrage afstaat aan die anderen. Een MBI op basis van 

certificaten lijkt het best te passen in Nozicks rechtvaardigheidstheorie (wegens het gebruik 

van de vrije markt en de vrijheid die personen daardoor hebben om te doen met hun 

‘eigendom’ wat ze willen). 

We hebben reeds kunnen vaststellen dat het mogelijk is om een BI op basis van milieugebruik 

te verdedigen tegemoetkomend aan Nozicks rechtvaardigheidstheorie, indien we ofwel 

aanvaarden dat de aarde aan iedereen toebehoort, ofwel dat de compensatie voor het verlies 

van vrijheid die Nozick voorstelt niet voldoende is. Het grootste probleem blijkt echter te zijn 

waarom we zouden ‘sparen met het oog op toekomstige generaties’
93

. Belastingen op 

milieugebruik worden steeds geheven met als bedoeling het milieu te beschermen en te 

bewaren zodat latere generaties (en eventueel andere soorten) er ook nog van kunnen genieten 

(zie het volgende hoofdstuk). Zo ook zou, met hetzelfde doel voor ogen, in het MBI-model op 

voorhand bepaald worden hoeveel er kan worden uitgestoten. In Nozicks theorie van absolute 

vrijheidsrechten blijkt hiervoor echter geen plaats. Men zou kunnen stellen dat de 
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vrijheidsrechten van toekomstige personen worden geschonden indien er te veel van de natuur 

wordt opgebruikt en vervuild. We hebben echter steeds te kampen met het probleem dat 

toekomstige personen per definitie nu niet bestaan en het dus moeilijk is om hen 

(vrijheids)rechten toe te kennen. Nozick zelf laat erg weinig ruimte over voor overwegingen 

die te maken hebben met toekomstige generaties en andere soorten. 

Een theorie van individuele vrijheidsrechten is voor Nozick onverenigbaar met regels van 

distributieve rechtvaardigheid. Mensen kunnen nooit verplicht worden tot solidariteit met 

zwakkeren omdat dit een schending zou inhouden van hun vrijheidsrechten. Dit blijkt echter 

minder van toepassing te zijn op het MBI-model. Personen krijgen slechts waar ze recht op 

hebben, namelijk hun deel van de natuur, of op zijn minst een proportionele compensatie 

voor het verlies aan vrijheid dat ze geleden hebben. Het gaat niet over een vorm van 

weldadigheid of solidariteit, waartoe men niet verplicht kan worden, maar de uitvoering van 

een recht. 

De minimale staat heeft, in Nozicks theorie, als doel om de veiligheid en eigendom van de 

personen op haar grondgebied te verdedigen. Een van deze eigendommen zal ieders gelijke 

deel van de aarde zijn (onder de vorm van de certificaten). Deze staat zal dus ook de opdracht 

hebben om deze te beschermen. Ze zal erop moeten toezien dat iedereen zijn deel krijgt en dat 

de markt die erop gebaseerd is goed geregeld is. De staat zal als extra taak krijgen om te 

bepalen wat ieders eerlijke deel is, of ervoor zorgen dat de compensatie op een rechtvaardige 

manier gebeurt, zodat ieders eigendomsrecht wordt verzekerd. 

Conclusie 

Ik heb in dit hoofdstuk twee van de meest invloedrijke hedendaagse 

rechtvaardigheidstheorieën besproken. Ik heb hun relatie tot een BI gebaseerd op taxatie van 

milieugebruik in het algemeen, en op basis van milieugebruikerscertificaten in het bijzonder 

verduidelijkt. Het MBI-model bleek tegemoet te komen aan het tweede 

rechtvaardigheidsprincipe van Rawls. Het scheen mogelijk dat de onderhandelaars in de 

originele positie, op basis van de maximin strategie, zouden kiezen voor zo een systeem als 

concrete realisatie hiervan. Ook aan het eerste principe van rechtvaardigheid bleek het model 

tegemoet te komen, in die zin dat er een grotere set van basisvrijheden zou kunnen ontstaan. 

In de relatie tussen samenlevingen hangt Rawls stelt Rawls geen principe van herverdeling 

voor, het globale karakter van het MBI bleek dus moeilijker te verdedigen. We hadden 

Pogges interpretatie van de Law of Peoples nodig om dit te beargumenteren. Hij vindt het wel 
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denkbaar dat de onderhandelaars in de oorspronkelijke positie kiezen voor een 

grondstoffenbelasting waarvan de opbrengst kan worden gebruikt om armoede te bestrijden, 

dit kan eventueel door de invoering van een basisinkomen. Nozicks opvatting over 

rechtvaardigheid bood iets meer weerstand. Het was nodig een aanpassing aan te brengen. We 

moeten ofwel verwerpen dat de aarde initieel aan niemand toebehoort, ofwel zijn idee van de 

proportionele compensatie veranderen. Daarna blijkt het MBI-model vrij goed tegemoet te 

komen aan Nozicks theorie van onvervreemdbare vrijheidsrechten. Het was echter niet 

mogelijk om het sparen voor toekomstige generaties in te passen in Nozicks gedachtegoed.  
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5. Milieuduurzaamheid en Rechtvaardigheid 

In de jaren 1960 werden de milieuproblemen waarmee de aarde te kampen had almaar 

duidelijker. Dit resulteerde in de jaren 1970 en 1980 in een grote toename van aandacht van 

filosofen voor milieuethiek.
94

 Intuïtief lijkt het zo dat we een morele obligatie hebben om het 

milieu in zekere mate te beschermen. Maar is dit zo omdat het nodig is voor het welzijn van 

(tegenwoordig en toekomstig) menselijk leven, of is dit ook nodig omdat de natuur en haar 

samenstellende delen zelf intrinsieke waarde hebben, zodat zij moeten worden beschermd 

voor zichzelf?
95

 Dit is het belangrijkste debat binnen de milieuethiek: het onderscheid tussen 

een antropocentrische houding en een ecocentrische houding, met natuurlijk verschillende 

posities daartussenin. Volgens de eerste positie, in haar extreme variant, heeft de natuur enkel 

instrumentele waarde, het is een louter middel voor de overleving en het welzijn van de 

menselijke soort. Er bestaan ook zwakkere vormen van een antropocentrische houding. De 

natuur dient bijvoorbeeld eveneens beschermd voor haar esthetische waarde, dus ze wordt 

gezien als middel, maar niet enkel voor de overleving van de mens (zie bijvoorbeeld Etienne 

Vermeersch, De Ogen van de Panda
96

). Een ecocentrische houding zal stellen dat de natuur 

intrinsieke waarde heeft en dus een doel op zich is, afgezien van het feit dat het eventueel ook 

een middel kan zijn tot andere doeleinden.
97

 De Deep Ecology is hiervan een voorbeeld. Zij 

stelt de antropocentrische houding van de mens verantwoordelijk voor de ecologische crisis 

waarmee we dezer dagen kampen. Ze wil vooral bereiken dat de mens een andere houding 

aanneemt ten opzichte van de natuur en op basis daarvan zijn gedrag vrijwillig zal aanpassen. 

Ze wil de enge consumentistische visie omvormen tot een geïntegreerde visie, waarin de mens 

zichzelf ziet als onderdeel van de grotere natuur en ze om die reden moet beschermen
98

. 

Verder is er ook nog de biocentrische houding, deze plaatst levende wezens in het centrum 

van haar aanpak. Zij zullen in essentie de ethiek in verband met dierenwelzijn uitbreiden tot 

alle levende wezens.
99

 In wat volgt zal ik een iets gedetailleerdere beschrijving geven van een 
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mogelijke indeling van deze verschillende standpunten, deze van Andrew Dobson
100

, en 

daarna kijken naar de ‘fit’ ervan met het MBI-model. In het stuk dat daarop volgt zullen we 

Bryan Nortons Convergence Hypothesis bekijken die stelt dat het voor het bepalen van 

beleidsmaatregelen niet uitmaakt welke conceptie men aanhangt, men zal tot dezelfde 

besluiten komen.  

Milieutheorieën 

Dobson stelt dat elke theorie van environmental sustainability een antwoord moet bieden op 

verschillende vragen. Op basis van deze sets van antwoorden bekomt hij een indeling in 3 

ideaaltypes. Het is dus niet zo dat elke theorie probleemloos is onder te brengen in een van 

deze categorieën, maar zeer vaak is dit wel het geval. De vragen zijn: wat dient te worden 

bewaard?; Waarom dient dit te worden bewaard?; Op welke manier kunnen we dit bereiken?; 

Wat zijn de objecten van interesse?; Kan ‘natuurlijk kapitaal’ worden vervangen door 

‘menselijk kapitaal’? De 3 types en de antwoorden die zij bieden op deze vragen worden 

voorgesteld in de tabel hieronder.  

De type A theorieën kunnen worden gezien als de extreem antropocentrische theorieën, de 

theorieën die vallen onder type C zijn zeer ecocentrisch en de type B theorieën houden het 

midden tussen beide. De belangrijkste vraag is de eerste, het antwoord dat hierop wordt 

gegeven, zal grotendeels de antwoorden op de andere vragen bepalen. Dit wordt dan ook 

gebruikt als benaming voor de verschillende concepties. 
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Tabel: Conceptions of environmental sustainability
101

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

What to sustain? 

 

(1) 

Critical natural capital 

 

(2) 

Irreversible nature 

 

(3) 

Natural value 

 

Why? 

 

(4) 

Human welfare 

 

(5) 

Human welfare and 

duties to nature 

 

(6) 

Duties to nature 

 

How? 

 

(7) 

Renewing/substituting/ 

protecting 

 

(8) 

Substituting/ 

protecting 

 

(9) 

Protecting 

 

Objects of concern 

      Primary 

      Secondary 

 

(10) 

1, 2, 3, 4 

5, 6 

 

(11) 

(1, 5) (2, 6) 

3, 4 

 

(12) 

(5, 1) (6, 2) 

3, 4 

 

 

Substitutability between 

Human-made and 

Natural capital 

 

(13) 

Not always possible 

between human-made 

capital and critical natural 

capital 

 

(14) 

Not always possible 

between human-made 

capital and irreversible 

nature 

 

(15) 

Eschews the 

substitutability debate 

Notes: Key to ‘objects of concern’ numbers: 1 = present generation human needs; 2 = future 

generation human needs; 3 = present generation human wants; 4 = future generation human wants; 5 = 

present generation non-human needs; 6 = future generation non-human needs. 
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Noodzakelijk Natuurlijk Kapitaal 

Wat volgens deze opvatting over natuurbehoud dient te worden beschermd is noodzakelijk 

natuurlijk kapitaal. Er wordt gesproken van kapitaal omdat het hier gaat over de 

instrumentele waarde van de natuur voor de mens. Het gaat over die natuurlijke objecten die 

onmisbaar zijn voor het menselijke leven. ‘‘Critical’ here is to be understood primarily in 

terms of ‘critical to the production and reproduction of human life’, and this points us in the 

direction of natural capital whose presence and integrity is preconditional for survival.’
102

 

Blijft de vraag open wat precies valt onder critical natural capital. Een belangrijke notie in 

het debat is ecosystem health, want indien de gezondheid van het milieu waarin we leven 

wordt bedreigd, dan komt ook al de rest op de helling te staan. Dit is de basis van deze 

conceptie van duurzaamheid, ‘…that ecological processes underpin the rest of human activity, 

and if they are impaired, a condition for the very possibility of human activity is impaired 

too.’
103

 Dit voor het mondiale niveau. Er kunnen ook meer lokale, wereldse zaken onder deze 

notie vallen. Zo kan het bos waarin een jagers-verzamelaars volk jaagt en leeft beschouwd 

worden als noodzakelijk natuurlijk kapitaal voor dit volk, de grond waarop een landbouwer 

zijn gewassen kweekt en het water waarmee hij of zij het irrigeert kan op dezelfde manier 

gezien worden. Het punt is dus dat bepaalde zaken moeten worden behouden omdat ze nodig 

zijn voor menselijke overleving. Hiermee is de vraag waarom het natuurlijk kapitaal dient te 

worden beschermd ook verduidelijkt, namelijk voor het welzijn van de mens. 

Er zijn verschillende manieren waarop critical natural capital kan worden bewaard. Met 

renewing wordt bedoeld dat er bepaalde zaken zijn die kunnen worden hernieuwd. Hout van 

bomen, nodig voor verwarming en koken, kan worden hernieuwd door nieuwe bomen te 

planten, of simpelweg door op selectieve wijze hout te verzamelen waardoor er steeds 

voldoende overblijft. Sommige dingen zijn echter niet hernieuwbaar, olie kan worden gezien 

als een voorbeeld van non-renewable critical natural capital. Eens het gebruikt is, is het weg 

voor altijd. ‘The function of oil (the provision of energy), though, can be met in a number of 

other ways – ranging from nuclear power to biomass and all points in between – and to this 

degree substitution may be the appropriate way of sustaining (this type of) critical natural 

capital.’
104

 Wind- en zonne-energie zijn uiteraard dè hedendaagse voorbeelden van 

hernieuwbare energie waarmee men olie tracht te vervangen. Verder zijn er nog zaken die 
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hernieuwbaar noch vervangbaar zijn, bijvoorbeeld tropische regenwouden die onmisbaar zijn 

voor de gezondheid van het ecosysteem. Deze moeten dus beschermd worden en vallen onder 

de noemer protecting in box (7) in de tabel. 

In de rij van objecten van interesse in de tabel, is het zo dat de volgorde de belangrijkheid 

representeert. Future generation human needs worden dus gezien als belangrijker dan present 

generation human wants. Dit is essentieel in theorieën van duurzaamheid, indien dit niet zo 

zou zijn, dan zou het niet nodig zijn om iets te beschermen. Sommige non-human needs zijn 

secundaire objecten van interesse aangezien de primaire er in bepaalde omstandigheden zullen 

vanaf hangen. Bepaalde antropocentrische theorieën zullen stellen dat een gediversifieerde 

wereld met een zo groot mogelijk aantal soorten belangrijk is voor het menselijk welzijn (zie 

Norton hierna). 

Het antwoord op de 5
de

 vraag (Kan natuurlijk kapitaal worden vervangen door menselijk 

kapitaal?) hangt samen met vraag 3. Het noodzakelijk natuurlijk kapitaal dat niet kan worden 

hernieuwd en niet kan worden vervangen (en dit is niet mogelijk voor alles), moet worden 

beschermd. Vervanging van critical natural capital door menselijk kapitaal kan dus in 

principe, maar is niet steeds mogelijk. 

Onomkeerbare Natuur 

Hetgeen volgens conceptie B dient te worden beschermd is onomkeerbare natuur. ‘The idea 

that animates Conception B, simply, is that what should be sustained are aspects and features 

of non-human nature whose loss would be irreversible (Box 2)…’ 
105

 Bepaalde zaken die 

onder de notie critical natural capital vallen, zullen dus ook hier van tel zijn. Olie 

bijvoorbeeld, waarover hiervoor sprake, kan gelden als irreversible nature. Een tweede 

gelijkenis met conceptie A is dat ook hier een van de redenen om de onomkeerbare natuur te 

beschermen de bevordering van menselijk welzijn kan zijn. Zoals aangegeven in box (5) is er 

echter nog een tweede dimensie, ‘…concern for aspects of the natural environment for their 

own sake.’
106

 Het verlies van bepaalde aspecten van de natuur, een dier- of plantensoort 

bijvoorbeeld, heeft vaak geen impact op de overleving of de levensstandaard van de 

menselijke soort. Personen die deze conceptie aanhangen, kunnen dan een beroep doen op 

argumenten in verband met de intrinsieke waarde van datgene wat verloren gaat of dreigt te 

gaan. Uiteraard kan niet elk onomkeerbaar verlies worden vermeden. Er is steeds een 

                                                 

105
 Dobson; 1998; p. 47. 

106
 Dobson; 1998; p. 47. 



  71 

afweging nodig tussen de voordelen en de nadelen die gepaard gaan met het verlies. Het punt 

is dat er steeds rekening dient gehouden te worden met overwegingen betreffende de 

onomkeerbaarheid van bepaalde verliezen. Ook zullen de discussies meestal gaan over het 

verlies van types (soorten) en niet over het verlies van tokens (een bepaald individu van een 

soort). ‘This indicates that the main concern is for the maintenance of biodiversity…’
107

 

In verband met de ‘hoe?’-vraag is een van de opties uit conceptie A weggevallen, hernieuwen 

van wat onomkeerbaar is verloren (olie, een dier- of plantensoort), is (voorlopig) niet 

mogelijk. Hernieuwen als middel om een verlies te vermijden kan echter wel, we kunnen 

bepaalde plantensoorten kweken om te verhinderen dat ze uitsterven. Vervangen blijft 

mogelijk voor bepaalde zaken, zoals olie, maar is uiteraard niet meer toepasbaar wanneer het 

gaat over bijvoorbeeld bedreigde diersoorten. De notie van bescherming zal in deze conceptie 

dus een veel prominentere plaats gaan innemen dan in de vorige categorie van theorieën. 

Ook de rangorde van objecten van interesse is veranderd in deze conceptie. De non-human 

needs worden belangrijker dan de human wants. Het tussen haakjes plaatsen – (1,5), (2,6) - 

wijst erop dat er een min of meer gelijke aandacht dient te gaan naar human needs en non-

human needs. Het voorop plaatsen van present generation non-human needs voor future 

generation human needs heeft niet als bedoeling om te stellen dat dit steeds belangrijker zal 

zijn, maar om aan te tonen dat er een zorgvuldige afweging nodig is tussen deze categorieën 

(wanneer het bijvoorbeeld gaat over het verlies van een soort hier en nu). Het gaat er vooral 

om aan te tonen dat non-human needs hier belangrijker worden dan in conceptie A. 

Het antwoord op de laatste vraag behoeft weinig toelichting. Aangezien het de onomkeerbare 

natuur is die dient beschermd te worden, zal het meestal onmogelijk zijn om hiervoor te 

compenseren met iets anders. 

Natuurlijke Waarde 

Volgens deze categorie van theorieën is het natuurlijke waarde die dient te worden 

beschermd. Enkel het tweede aspect van de vorige conceptie blijft over, er zal geen referentie 

meer zijn naar het menselijk welzijn. De natuur en haar objecten hebben waarde op zichzelf, 

en dit is voldoende om ze te trachten behouden. Zoals aangegeven in de inleiding is dit de 

puur ecocentrische houding. Volgens Pearce et al. moet elke generatie op zijn minst een 
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gelijkaardige natuurlijke omgeving erven van haar voorgangers.
108

 Hiervoor kan enkel 

worden geargumenteerd in termen van de intrinsieke waarde van deze omgeving, niet in 

termen van menselijk welzijn. Een andere natuurlijke omgeving zou voor een even hoog of 

zelfs hoger peil van menselijk welzijn kunnen zorgen door het vervangen van naturlijk 

kapitaal door andere vormen van kapitaal.
109

 Het punt is dat de natuurllijke wereld aan het 

verdwijnen is en dat ‘requires that we are sometimes called upon to defend [it], even when 

human interests seem not to be served by such an action.’
110

  

De duties to nature in de tweede kolom wijst er niet op dat aanhangers van deze conceptie 

enkel in termen van de intrinsieke waarde van de natuur kunnen argumenteren voor het 

behoud ervan. Het wijst er wel op dat dit de belangrijkste reden zal zijn. Vaak zullen zij 

argumenteren dat ‘… the actions required to secure justice for future people coincide with 

those which are required to secure the environmental interest in nature.’
111

 Hun ‘interest in 

nature is not secured (solely) through concern for either the present or future generations of 

human beings.’
112

 Er zal steeds die extra dimensie zijn van onze verplichtingen die we hebben 

tegenover de natuur. 

In de critical natural capital conceptie waren er 3 mogelijke antwoorden op de ‘hoe?’-vraag, 

hernieuwen, vervangen en beschermen. Hernieuwen is in principe mogelijk in conceptie C, 

een tropisch regenwoud kan na lange tijd opnieuw aangroeien, maar haar natuurlijke waarde 

verdwijnt vanaf het moment dat het woud verdwijnt. Vernieuwing is slechts geschikt in die 

zin dat het een essentieel kenmerk is van dynamische natuurlijke systemen (een bos hernieuwt 

zichzelf constant). Vervanging kan hier duidelijk geen plaats hebben. Het is ook hier in 

principe mogelijk om bijvoorbeeld een Grand Canyon te creëren die er net hetzelfde uitziet 

door water te pompen over een andere vallei, maar ‘… that canyon will have the wrong 

history for us to value it as we do the Grand Canyon, as something created by forces outside 

our control.’
113

 De enige optie die overblijft is beschermen, „the maintaining through time of 

natural value‟
114

, dit is het enige waarmee natural value aanhangers zich zullen bezighouden. 
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De rangorde in box (12) dient niet letterlijk te worden genomen. Het is niet zo dat non-human 

needs steeds zwaarder zullen doorwegen dan human needs. Dit is slechts om aan te duiden dat 

aanhangers van deze conceptie aandacht vragen voor aspecten van de natuur omdat ze 

waardevol zijn op zich (i.t.t. conceptie A), en dat deze hier meer belang aan zullen hechten 

dan voorstanders van conceptie B. 

Van substitutability kan in deze conceptie uiteraard geen sprake zijn. Zoals in bepaalde 

aspecten van de onomkeerbare natuur niet vervangbaar zijn, is dit ook hier geldig, ‘‘units of 

significance’ are by definition unsubstitutable.’
115

 

 

In meer gebruikelijke termen kunnen we de antropocentrische theorieën (die het milieu en de 

natuur willen beschermen voor het welzijn van tegenwoordige en toekomstige generaties) 

plaatsen onder conceptie A. Ecocentrische theorieën (deep ecology, die de natuur willen 

beschermen voor haar eigen waarde, onafhankelijk van haar nut voor de mens) vallen in 

hoofdzaak onder de natural value-conceptie. Dobson ziet nog een derde categorie van 

theorieën die tussen deze beide ligt, zij kunnen gebruik maken van argumenten die ofwel 

teruggaan op de bevordering van het welzijn van de mens of op de natuurlijke waarde van 

objecten. 

Milieutheorieën en MBI 

Er zijn, zoals reeds gesteld 3 hoofdaspecten aan het MBI-model: het basisinkomen, het 

globale karakter en de aandacht voor het milieu. In de context van het huidige hoofdstuk is 

uiteraard vooral dit laatste aspect belangrijk. Aangezien de huidige milieuproblemen (de 

opwarming van de aarde, het gat in de ozonlaag, waterverontreiniging…) slechts kunnen 

worden aangepakt op grote schaal, zal het globale karakter echter ook een prominente plaats 

innemen.  

Ik heb ervoor gekozen om Dobsons indeling te gebruiken omdat ze er volgens mij in slaagt 

om vele van de bestaande milieutheorieën in haar analyse op te nemen. Het is interessant voor 

ons doel om een zo breed mogelijk veld van de theorieën te bekijken en te zien waar er 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze uiteenlopende opvattingen over milieubehoud 
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en het MBI-model. Of en uit welke hoek we dus eventueel steun zouden kunnen verwachten 

voor het idee. 

We zullen nu in iets meer detail de ‘fit’ bekijken tussen het MBI-model en de verschillende 

opvattingen in verband met environmental sustainability, aan de hand van de verschillende 

vragen die Dobson stelt aan de verschillende theorieën. 

Wat? 

Op het eerste zicht lijkt het MBI-model een extreem antropocentrische instelling te huldigen. 

De verschillende hulpbronnen van de natuur worden immers in stukken gedeeld, over alle 

mensen verdeeld en deze kunnen ze dan verhandelen. Er wordt op die manier een geldprijs op 

het milieu geplakt, die zal worden bepaald door de markt. Voor aanhangers van een 

ecocentrische houding kan de natuur niet worden gereduceerd tot gebruik en eigendom van 

mensen. Doordat, in het MBI-model echter vooraf wordt bepaald wat de draagkracht van het 

milieu is, en het is mogelijk om ook rekening te houden met andere soorten of ecosystemen 

(bijvoorbeeld door ook hen een gedeelte van de certificaten toe te kennen, zoals we dit zouden 

doen bij mensen, die niet kunnen worden verhandeld), kunnen we dit zien als de toekenning 

van intrinsieke waarde aan deze objecten. De certificaten toegekend aan andere soorten of 

ecosystemen zouden eventueel zelfs wel kunnen worden verhandeld, op voorwaarde dat de 

opbrengst ervan dan wordt geïnvesteerd in de bescherming van deze entiteiten. We kunnen dit 

dan naar believen invullen als een bescherming van de rechten van toekomstige generaties of 

als een bescherming van de intrinsieke waarde van natuurlijke objecten.  

Wat dient er nu te worden beschermd, in Dobsons termen, noodzakelijk natuurlijk kapitaal, 

onomkeerbare natuur of natuurlijke waarde? Zoals het model werd voorgesteld in het eerste 

deel, de aarde als gemeenschappelijk eigendom van alle mensen en iedereen die moet kunnen 

delen in haar opbrengsten, is dit critical natural capital. Er wordt ondermeer vooraf bepaald 

hoeveel CO2 er kan worden uitgestoten, zonder dat dit een te grote last legt op toekomstige 

generaties (waardoor er later dus veel minder zal kunnen worden uitgestoten, of er serieuze 

milieuproblemen ontstaan met negatieve gevolgen voor menselijk welzijn). Indien we het 

model echter uitbreiden en de aarde zien als de gemeenschappelijke eigendom van al haar 

bewoners (ook de niet menselijke), dan hebben we een opening naar de andere concepties. 

Indien er ook certificaten worden toegekend aan objecten die onomkeerbaar dreigen verloren 

te gaan (bedreigde dier- of plantensoorten of sterk degenererende ecosystemen), dan zitten we 

in conceptie B. Om in overeenstemming te komen met conceptie C gaat het vooral over een 

verschillende interpretatie. Als we certificaten toekennen aan natuurlijke objecten, net zoals 
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we ze geven aan mensen, kunnen we dit zien als het toekennen van intrinsieke waarde aan 

deze objecten. Natuurlijke objecten meerekenen in de verdeling van de natuurlijke 

hulpbronnen kunnen we interpreteren als het zien van deze objecten als doel op zich, en niet 

louter als middel voor de mens. 

Al naargelang waaraan certificaten worden toegekend en hoe deze toekenning wordt 

geïnterpreteerd (als behoud van diversiteit met het oog op toekomstige generaties of als 

behoud van deze objecten voor zichzelf), is het mogelijk om vanuit de drie concepties op 

milieubehoud te argumenteren voor het MBI-model (in verband met de eerste vraag althans).  

Waarom? 

Zoals reeds werd opgemerkt, bepaalt het antwoord op de ‘wat?’-vraag voor een groot stuk dat 

op de andere vragen. Analoog aan wat hiervoor werd gezegd kan het MBI op twee 

verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Door een gedeelte van de certificaten aan 

aspecten van de niet-menselijke natuur toe te kennen, kunnen we dit invullen als onze plicht 

tegenover de natuur (natural value), of als onze plicht tegenover toekomstige generaties 

(human welfare).  

Deep ecologists (conceptie C) zullen (bijna) nooit stellen dat de mens niks van de natuur mag 

gebruiken voor zijn welzijn, de mens is uiteraard zelf onderdeel van de natuur, en het is 

essentieel in een natuurlijk systeem dat de onderdelen ervan voor hun overleving zijn 

aangewezen op elkaar (dit is een van de belangrijkste punten van de deep ecology). Ze zullen 

er meestal op wijzen dat de mens de natuur moet gebruiken op een verstandige manier, en 

enkel voor zijn vitale belangen. Om niet in de absurde situatie terecht te komen waarin de 

mens zich moet onthouden van elke activiteit, hebben enkele aanhangers van de deep ecology 

een zwakker, praktischer principe ontwikkeld. Zij kennen een differentiële intrinsieke waarde 

toe aan soorten op basis van hun complexiteit en hun capaciteit voor rijkdom aan 

ervaringen.
116

 De mens zal dan, als onderdeel van de natuur, een grotere intrinsieke waarde 

krijgen dan de andere natuurlijke objecten (soorten en ecosystemen), onze verplichtingen 

tegenover deze verschillende natuurlijke objecten (de mens inbegrepen) corresponderen 

hiermee. Het toekennen van de certificaten kan dit weerspiegelen. We hebben een grotere 

verantwoordelijkheid tegenover mensen dan tegenover de rest van de natuur, dit kan worden 
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geïmplementeerd door een groter aantal certificaten voor te behouden voor mensen dan voor 

andere aspecten van de natuur.  

Het MBI-model kan ook in verband met deze vraag in overeenstemming worden gebracht met 

alle drie de concepties van milieubehoud. Indien er enkel certificaten worden toegekend aan 

personen, dan wordt het menselijk welzijn voorop gesteld. Als ook andere natuurlijke 

objecten en systemen in rekening worden gebracht, dan kunnen we dit ofwel interpreteren als 

onze verplichting tegenover de niet-menselijke natuur, ofwel als onze plicht om een gezonde 

en gediversifieerde wereld achter te laten voor toekomstige personen. 

Hoe? 

De derde vraag die Dobson aan de theorieën in verband met milieubehoud stelt, is op welke 

manier zij trachten de respectieve aspecten van de natuur die zij belichten, te behouden. Hij 

stelt dat er drie mogelijkheden zijn: hernieuwen, vervangen of beschermen. De critical 

natural capital conceptie kan gebruik maken van alle drie, conceptie B gebruikt enkel de 

laatste twee aangezien een onomkeerbaar verlies niet kan worden vernieuwd, en theorieën die 

vallen onder conceptie C hebben enkel protecting ter beschikking omdat een entiteit met 

intrinsieke waarde per definitie niet kan worden hernieuwd of vervangen. 

Het MBI heeft in haar meest algemene vorm vooral het beschermen van bepaalde 

onomkeerbare verliezen op het oog, met als doel het tegengaan van de degeneratie van de 

natuur die een negatieve impact zou hebben op menselijk welzijn. Het tracht voornamelijk het 

in snel tempo opsouperen van natuurlijke hulpbronnen (zoals olie), en de vervuiling tegen te 

gaan (bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 met de opwarming van de aarde tot gevolg). Zo 

bekeken, gaat het dus in hoofdzaak over protecting. Echter door haar beperkingen op te 

leggen, bijvoorbeeld een globaal maximum voor CO2 uitstoot en kernafval, en als deze 

beperkingen strikt genoeg zijn, wat het geval zou zijn bij het MBI, dan zou dit waarschijnlijk 

leiden tot belangrijke ontwikkelingen op het domein van alternatieve energiebronnen. 

Bedrijven zouden voor hun energievoorzieningen veel meer aangewezen worden op 

hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie), en deze ontwikkeling zou er op haar 

beurt voor kunnen zorgen dat er sneller betere technieken worden ontwikkeld op deze 

vlakken. Er is niks aan het basismodel van het MBI die tegen zulke ontwikkelingen en 

veranderingen pleit, integendeel, het is er juist op gericht om dit te bekomen. 

Als we het model gaan uitbreiden en tevens gaan gebruiken ter bescherming van de 

onomkeerbare natuur of de natuurlijke waarde van objecten dan blijft, voor deze entiteiten en 
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Dobsons indeling volgend, uiteraard enkel het behoud ervan als optie over. Dit is wat de 

toekenning van certificaten aan natuurlijke objecten beoogd. Het uitreiken van certificaten aan 

soorten of ecosystemen is erop gericht om deze te beschermen, zij het als waardevol voor de 

mens of als waardevol op zich. 

Objecten van interesse 

Met deze vraag wil Dobson nagaan waarmee de verschillende theorieën in hoofdzaak zijn 

begaan: (1) tegenwoordige en (2) toekomstige menselijke behoeften, (3) tegenwoordige en (4) 

toekomstige menselijke verlangens, of (5) tegenwoordige en (6) toekomstige niet-menselijke 

behoeften. Een antropocentrische houding (conceptie A) zal vooral gericht zijn op (1) tot (4) 

en slechts rekening houden met (5) en (6) in die mate dat ze een invloed uitoefenen op het 

menselijk welzijn. De beide andere concepties zullen de menselijke verlangens naar de 

tweede rij verschuiven en een groter gewicht toekennen aan niet-menselijke behoeften. 

In het kader van het MBI is het weer afhankelijk van hoe ruim het model wordt opgesteld en 

op welke manier het wordt geïnterpreteerd, waarop de meeste nadruk komt te liggen. Indien 

de aarde wordt bekeken als de gemeenschappelijke eigendom van alle mensen, en dus enkel 

zij certificaten krijgen toegekend dan worden de menselijke behoeften en verlangens voorop 

gesteld. Wanneer ook andere natuurlijke objecten worden gezien als recht hebbend op een 

deel van de koek dan komen hun belangen als belangrijker naar voren. Bepaalde menselijke 

belangen zullen hiervoor moeten wijken. 

Binnen conceptie A zou, door de invoering van een MBI, de lexicale ordening ook beter 

worden gerespecteerd dan dit nu het geval is. Doordat iedereen deelt in de opbrengsten van de 

aarde zou er een meer egalitaire verdeling van de welvaart ontstaan, waardoor een veel groter 

gedeelte van de wereldbevolking in haar (basis)behoeften zou kunnen voorzien. Er zou een 

rem gezet worden op vervuiling waardoor ook latere generaties een gezonde wereld erven. De 

behoeften van alle mensen (tegenwoordig en toekomstig) zouden op die manier voorrang 

krijgen op de wensen van een klein gedeelte ervan. Analoog voor het secundaire belang dat 

wordt gehecht aan de menselijke verlangens in conceptie B en C, met dien verstande dat daar 

niet-menselijke behoeften ook nog een stapje voor krijgen.  

Vervangbaarheid 

Hier wordt de vraag gesteld of het in de verschillende opvattingen over natuurbehoud 

mogelijk is om natuurlijk kapitaal te vervangen door menselijk kapitaal. Het MBI-model 

aanvaardt dat dit mogelijk is en moedigt dit zelfs aan (zoals hiervoor is aangehaald in het stuk 
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over de ‘hoe?’-vraag). Wanneer we een MBI-model ontwikkelen binnen concepties B of C, 

dan zal de opbrengst van de certificaten toegekend aan niet-menselijke natuurlijke objecten, 

moeten worden gebruikt ter bescherming ervan. Binnen conceptie B kan dit nog door 

bijvoorbeeld te investeren in onderzoek naar duurzame technieken. Bij conceptie C blijft 

enkel investeren in behoud en bescherming over, entiteiten met intrinsieke waarde kunnen per 

definitie niet worden vervangen. 

Besluit 

We kunnen besluiten dat we ons verschillende vormen van MBI kunnen voorstellen die elk 

zouden kunnen passen in een van de 3 concepties. De eerste zal de aarde zien als aan alle 

mensen toebehorend en haar in overeenstemming hiermee trachten te verdelen. Zij zal vooral 

gericht zijn op de bescherming van het globale ecosysteem (onder meer door het beperken 

van de uitstoot van broeikasgassen), voor het welzijn van de (tegenwoordige en toekomstige) 

mens. Zij zal bepaalde aspecten van de natuur beschermen wanneer dit nodig is, maar zij heeft 

er op zich niks op tegen dat dit gebeurt door vervanging of hernieuwing. De twee andere 

vormen van het MBI zullen telkens ook niet-menselijke natuurlijke objecten mee laten delen 

in de opbrengsten van de natuur door ook aan hen een gedeelte van de certificaten toe te 

kennen. Binnen conceptie B zal dit gaan over zaken die onomkeerbaar dreigen verloren te 

gaan (bedreigde ecosystemen of dier- of plantensoorten), ofwel voor hun bijdrage tot het 

welzijn van de mens, ofwel voor onze verplichtingen tegenover de natuur (naar gelang hoe 

men dit wenst op te vatten). De derde opvatting over natuurbehoud kent intrinsieke waarde 

toe aan natuurlijke objecten, en zij wil de natuur hierom beschermen. Indien we het toekennen 

van certificaten aan zowel mensen als aan andere natuurlijke objecten interpreteren als een 

toekenning van waarde, kunnen we ook hieraan tegemoetkomen. 

Convergentie 

In het boek Toward Unity among Environmentalists
117

 stelt Bryan Norton vast dat de vele 

waardevraagstukken waarover wordt gedebatteerd binnen de milieufilosofie en -ethiek, 

weinig van doen hebben met de interesses van milieuactivisten. Het is voor hen van weinig 

belang waarom het milieu wordt in stand gehouden (voor toekomstige generaties of voor haar 

intrinsieke waarde), maar dàt het gebeurt. Aanhangers van een antropocentrische en een non-
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1991. 
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antropocentrische houding zullen uiteindelijk naar dezelfde beleidsmaatregelen streven in 

verband met het milieu. 

Norton is zelf een antropocentrist.
118

 Zijn antropocentrisme is echter vrij ruim.
119

 Hij stelt dat 

we onze conceptie van menselijk welzijn moeten uitbreiden voorbij het materiële welzijn. ‘In 

addition to goods (energy, foods, medicines, raw materials for manufacture) and services 

(crop pollination, oxygen replenishment, water purification), an undegraded natural 

environment contributes to human well-being in important psychological, spiritual, and 

scientific ways.’
120

 De ervaring van eenzaamheid wanneer we vertoeven in de wildernis, de 

aanschouwing van een natuurlijk landschap… zijn belangrijke aspecten van menselijke 

religieuze ervaring. Contact met de natuurlijke omgeving kan betere mensen van ons maken. 

Het verdwijnen van soorten vooraleer wetenschappers de kans kregen om ze te ontdekken en 

bestuderen, als objecten van puur intellectuele kennis, zullen verloren gaan. Als een zaak van 

rechtvaardigheid tegenover toekomstige generaties moeten we verzekeren dat ook zij deel 

kunnen hebben aan deze genietingen en levensverruimende ervaringen. 

Nortons belangrijkste reden om een antropocentrische houding aan te nemen is pragmatisch. 

Het is algemeen aanvaard dat mensen doelen op zich zijn (dat ze intrinsieke waarde hebben), 

het standpunt dat er ook andere objecten met intrinsieke waarde zijn, is echter controversieel. 

De beste weg naar een snelle implementatie van beleidsmaatregelen in verband met het 

milieu, zal dus gaan via het gebruik van antropocentrische argumenten en maatregelen. Zij 

kunnen bijval krijgen van iedereen, terwijl niet iedereen aanvaardt dat er ook andere objecten 

zijn met intrinsieke waarde.  

Blijft de vraag open of het toekennen van een intrinsieke waarde aan natuurlijke objecten tot 

een ander beleid zou leiden dan de antropocentrische houding zoals Norton die ziet. Hij denkt 

van niet en introduceert twee verschillende onwetendheidssluiers om dit aan te tonen, een veil 

of intergenerational ignorance (die de antropocentrische aanpak representeert), en een veil of 

interspecific ignorance (voor de deep ecology benadering). In het eerste geval is er een 

rational self-interested individual
121

, die hij Ric noemt, ‘…[who] must design a society that 

he would be willing to live in without knowing the generation in which he is going to live.’
122
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Als Ric aanvaardt dat het landgebruik en andere activiteiten van de moderne mens biologische 

ecosystemen zo snel wijzigen dat er belangrijke en schadelijke gevolgen zijn voor de 

maatschappij, ‘ then he would design a society that constrains trends that destabilize larger 

environmental contexts.’
123

 Hij zou zich bij zijn keuze laten leiden door de beste modellen uit 

de biologie, ecologie, klimatologie… om ervoor te zorgen dat deze ecosystemen niet te snel 

zouden wijzigen, dat er niet op korte tijd een enorm aantal soorten zouden verdwijnen. De 

verplichtingen waaraan deze maatschappij is onderworpen, zouden een ‘rechtvaardige’ 

behandeling van toekomstige generaties representeren, en dit is de keuze die een ‘rationele, op 

eigenbelang gerichte persoon’ zou maken indien hij niet zou weten in welke generatie hij zou 

leven.
124

 

Achter de tweede onwetendheidssluier is het zo dat Ric ‘… will design a mixed society he 

will live within, and that [he] can see through the veil just well enough to tell that there will 

be one rational and very powerful species, but he does not know whether he will be a member 

of that species or some other.’
125

 Op deze manier kennen we intrinsieke waarde toe aan alle 

soorten. Norton argumenteert dat het voor deze persoon onmogelijk zal zijn om elk individu 

van elke soort op een ‘faire’ manier te behandelen, maar dat hij zal rekening houden met elke 

soort, als soort. Bij het bepalen van menselijk handelen elk individu in rekening brengen blijkt 

onmogelijk, en er zijn waarschijnlijk ook geen deep ecologists die dergelijk standpunt 

aanhangen. Het zou nooit veroorloofd zijn om een deel van de populatie van een bepaalde 

soort te doden wanneer ze de draagkracht van haar omgeving overstijgt. Mensen mogen niet 

zomaar worden gedood, dus dit zou ook gelden voor de individuen van alle andere soorten. 

Het toekennen van intrinsieke waarde aan elk individu van elke soort zou leiden tot 

verlamming en alle menselijk handelen onmogelijk maken (het toekennen van differentiële 

intrinsieke waarde kan hiervoor een oplossing zijn
126

). Deep Ecologists zijn echter meestal 

veel meer begaan met grotere gehelen, ecosystemen en soorten. Onze rationele kiezer zou zijn 

criterium voor het organiseren van de maatschappij dus baseren op interspecific impartiality, 

in plaats van op individuele rechtvaardigheid. De principes die de maatschappij organiseren 

moeten geldig zijn voor alle soorten. Mensen zouden dan enkel mogen ingrijpen in de 

populatie van een andere soort indien ze bereid zijn dit ook bij zichzelf te doen wanneer hun 

aantal de draagkracht van het milieu overschrijdt. Ten slotte zou Ric uiteraard geneigd zijn 
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om een maatschappij te ontwikkelen met een zo groot mogelijke variëteit aan soorten, hij kan 

er, eens terug in de echte wereld, namelijk zelf lid van zijn of tot een soort behoren die ervan 

afhankelijk is. 

Zullen er nu significante verschillen zijn in de keuzes die Ric maakt achter de twee 

verschillende onwetendheidssluiers? Stel dat er te weinig hulpbronnen zijn, en dat er moet 

worden gekozen tussen het in stand houden van een soort algen, maar dat de kosten voor het 

in stand houden van deze algen te hoog zijn (bijvoorbeeld het verdwijnen van verschillende 

andere soorten in het water omdat ze afhankelijk zijn van dezelfde hulpbronnen), dan zullen 

beide kiezers opteren voor het verdwijnen van de algen (en beide zullen het verlies van de 

soort betreuren). Voor de eerste persoon bestaat de kans dat hij in een latere generatie terecht 

komt die verarmd is door het ontbreken van deze soort, de tweede persoon kan uiteindelijk 

blijken tot deze soort te behoren. Echter als het noodzakelijk is dat er een soort verdwijnt dan 

zullen de opbrengsten en de kosten tegen elkaar worden afgewogen en ze zullen beide tot 

dezelfde conclusie komen. Niet wetend tot welke generatie hij zal behoren, zal Ric trachten zo 

veel mogelijk soorten te behouden, niet wetend tot welke soort hij zal behoren ook. Dit leidt 

tot Nortons Convergence Hypothesis: 

This conclusion suggests, if generalized, that introducing the idea that other species have 

intrinsic value, that humans should be “fair” to all other species, provides no operationally 

recognizable constraints on human behaviour that are not already implicit in the generalized, 

cross-temporal obligations to protect a healthy, complex, and autonomously functioning 

system for the benefit of future generations of humans. Deep ecologists, who cluster around 

the principle that nature has independent value, should therefore not differ from longsighted 

anthropocentrists in their policy goals for the protection of biological diversity.
127

 

Aangezien antropocentristen en ecocentristen dus dezelfde beleidsmaatregelen zullen steunen, 

en iedereen op zijn minst aanvaardt dat mensen intrinsieke waarde hebben, zullen 

antropocentrische argumenten een groter aantal mensen aanspreken en sneller tot resultaten 

leiden bij het bepalen van beleidsmaatregelen in verband met het milieu en het behoud van 

biologische diversiteit. 
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Norton en MBI 

Norton stelt dus dat personen die een antropocentrische houding voorstaan en de aanhangers 

van de deep ecology tot dezelfde besluiten zullen komen wat betreft beleidsmaatregelen. We 

zullen eerst kijken in welke conceptie over milieubehoud (Dobsons indeling) Nortons eigen 

opvatting het best zou passen. Daarna zullen we nagaan hoe een MBI (als beleidsmaatregel) 

er zou kunnen uitzien dat door zowel antropocentristen (zoals Norton dit invult) als door 

ecocentristen wordt gesteund. 

Zoals hiervoor gezegd zijn Dobsons categorieën ideaaltypes dus zullen vele theorieën niet 

probleemloos in een van de drie categorieën kunnen worden ondergebracht. Norton kent geen 

waarde toe aan de natuur los van de mens, dus conceptie C kunnen we al schrappen. Als 

gevolg hiervan hebben mensen geen verplichtingen tegenover de natuur, hier zitten we dus 

duidelijk in de eerste categorie. Hij heeft vooral het menselijk welzijn op het oog en alles wat 

dit kan bevorderen is positief. Het zal dus vooral noodzakelijk natuurlijk kapitaal zijn dat 

dient beschermd te worden. Dit wordt door Norton echter zeer ruim ingevuld. Hij ziet een 

gediversifieerde wereld met zo veel mogelijk natuur en soorten als essentieel voor menselijk 

welzijn. Dit is noodzakelijk voor de ontplooiing van de mens, voor zijn psychische, spirituele 

en intellectuele welzijn. Dus ook een gezonde gediversifieerde wereld, met vele verschillende 

soorten, mooie landschappen en ecosystemen wordt gezien als critical natural capital. Moet 

elk aspect van de natuur koste wat het kost worden beschermd? Neen, de nadruk zal vooral 

komen te liggen op deze zaken die dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld bedreigde soorten. De 

irreversible nature wordt gezien als critical natural capital. Nortons opvatting behoort in 

hoofdzaak tot conceptie A, met dien verstande dat hij zaken die onomkeerbaar dreigen 

verloren te gaan ziet als noodzakelijk voor menselijk welzijn, en hun verdwijning bijgevolg 

wil tegengaan. 

Welke vorm van het MBI-model zou nu het beste passen in Nortons ruim opgevatte 

antropocentrisme? Voor hem is het behoud van een gediversifieerde wereld met een zo groot 

mogelijk aantal soorten van vitaal belang. Want hun verdwijning zou een verarming 

betekenen van de wereld waarin mensen moeten leven en dus een impact hebben op hun 

welzijn. Indien hij aanvaardt dat het MBI hier een oplossing kan bieden, dan zal het 

toekennen van certificaten aan (vooral bedreigde) soorten en ecosystemen, hiervoor de beste 

garantie bieden. Dit zou dan niet gebeuren als erkenning van hun intrinsieke waarde, maar 

vooral om hen te behoeden voor verdwijning. Vanuit Nortons antropocentrisme zou er dus 
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ook kunnen worden gekozen voor een MBI dat de natuurlijke hulpbronnen (gerepresenteerd 

door certificaten) verdeeld onder mensen en andere natuurlijke objecten.  

Om in de taal van de onwetendheidssluiers te spreken, gesteld dat Ric achter de 

intergenerational veil of ignorance of achter de interspecific veil of ignorance een keuze moet 

maken tussen een MBI dat enkel mensen opneemt in haar verdeling, of een MBI dat eveneens 

certificaten toekent aan niet-menselijke aspecten van de natuur, dan zullen zij beide voor de 

tweede optie kiezen. Ric die niet weet in welke generatie hij zal terechtkomen, zal dit doen 

om te verzekeren dat hij niet in een verarmde wereld belandt, Ric die niet weet van welke 

soort hij deel zal uitmaken, zal dit doen omdat hij anders tot een soort kan behoren die met 

uitsterven is bedreigd en niet beschermd wordt.  

De concrete invulling van het MBI (indien wordt aanvaard dat dit een goede strategie is) zou 

niet wezenlijk verschillen tussen de aanhangers van de deep ecology (interspecific) en de 

aanhangers van het antropocentrisme (intergenerational). Wat wel zou verschillen is de 

interpretatie, erkenning van de intrinsieke waarde van natuurlijke objecten, of louter 

toekenning van certificaten (en dus middelen) ter behoud van de biodiversiteit die 

noodzakelijk is voor menselijk welzijn. We kunnen ons dus een vorm van MBI voorstellen 

die zowel wordt gesteund door antropocentristen (zoals Norton dit invult) als door 

ecocentristen. 

Conclusie 

We hebben in dit hoofdstuk verschillende types van theorieën in verband met milieubehoud 

bekeken aan de hand van de indeling van Andrew Dobson, en hun relatie tot het MBI-model 

besproken. De bescherming van grote ecologische gehelen, bijvoorbeeld het tegengaan van de 

opwarming van de aarde door een rem te zetten op ongebreidelde CO2-uitstoot, is uiteraard 

verdedigbaar vanuit alle milieutheorieën. Verder hebben we gezien dat we ons verschillende 

vormen van een MBI kunnen voorstellen die elk tegemoetkomen aan de specifieke eisen van 

de uiteenlopende opvattingen over natuurbehoud. Aanhangers van antropocentrische 

theorieën zouden zich kunnen vinden in een MBI-model zoals dit tot nu toe werd 

gepresenteerd, de aarde behoort toe aan alle mensen en iedereen moet kunnen delen in haar 

opbrengsten. Om tegemoet te komen aan de ecocentrische theorieën was er een uitbreiding 

van het model nodig. Niet-menselijke natuurlijke objecten hebben waarde op zich en dus ook 

zij dienen mee opgenomen te worden in de verdeling van de rijkdommen van de aarde. De 
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toekenning van certificaten aan soorten en ecosystemen (net als aan mensen) kan dan worden 

geïnterpreteerd als een erkenning van hun intrinsieke waarde.  

Als laatste hebben we Bryan Nortons bijdrage bekeken die stelt dat het voor de bepaling van 

beleidsmaatregelen niet uitmaakt of men een antropocentrische of een ecocentrische opvatting 

aanhangt, men zal tot dezelfde besluiten komen. Het bleek inderdaad mogelijk om het MBI-

model zodanig in te vullen dat zowel personen die (Nortons opvatting van) het 

antropocentrisme steunen, als aanhangers van de ‘deep ecology’ ermee akkoord zouden 

kunnen gaan. Dit zou een MBI-model zijn dat certificaten toekent aan niet-menselijke 

entiteiten (soorten of ecosystemen), zij het voor menselijk welzijn (Nortons ruime invulling 

hiervan), of voor de erkenning van de intrinsieke waarde van deze entiteiten. 
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Conclusie 

Aangekomen aan het einde van deze masterscriptie, zet ik de belangrijkste punten nog even 

op een rijtje. De methode van de Ecologische Voetafdruk slaagt erin om twee van de 

belangrijkste problemen waarmee de wereld te kampen heeft in haar analyse op te nemen, 

namelijk de prangende milieuproblematiek en de wel erg ongelijke verdeling van de 

natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Zij doet dit door de verschillende hulpbronnen 

(grondstoffen, maar ook de capaciteit van de natuur om vervuiling en afval op te nemen) uit te 

drukken in een oppervlaktemaat. Er wordt berekend welke oppervlakte een gebied (stad, land 

of de wereld) zou moeten hebben om te voorzien in de behoeften van haar bewoners. Dit 

wordt dan later uitgedrukt in hectares per persoon per jaar. Het blijkt dat er enorme 

verschillen zijn tussen de inwoners van de verscheidene landen. Er wordt tevens berekend hoe 

groot de voetafdruk zou mogen zijn van de wereldburger om duurzaam te zijn (het eerlijke 

aarde aandeel) en het blijkt dat de gemiddelde voet te groot is. Dit komt vooral omdat 

‘ontwikkelde’ landen een enorme voetafdruk hebben, de meeste ontwikkelingslanden zitten 

onder dit gemiddelde. Het gebruik dat mensen maken van de natuurlijke hulpbronnen die de 

aarde te bieden heeft is dus erg ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. 

Ik heb daarna trachten een model (het Mondiaal Basisinkomen, of MBI) presenteren dat erin 

kan slagen om deze verdeling evenrediger te maken. Het ging om een systeem dat vertrekt 

van de premisse dat de aarde aan al haar bewoners toebehoort en dat het gebruik dat we ervan 

maken dit dan ook zou moeten weerspiegelen. Iedereen zou jaarlijks een set van certificaten 

toegekend krijgen die zijn/haar eerlijke aarde aandeel representeert, deze zouden dan 

verkocht worden aan bedrijven die deze rechten nodig hebben voor hun productie (analoog 

aan de handel in CO2 uitstootrechten tussen bedrijven zoals dat nu reeds gebeurt). Er zouden 

intermediaire organisaties kunnen worden opgericht waaraan particuliere personen hun 

certificaten toekennen, deze zouden dan de verkoop kunnen regelen. Indien deze organisaties 

een buffer inbouwen dan zouden zij op jaarlijkse, maandelijkse of wekelijkse basis een 

basisinkomen kunnen uitbetalen aan al hun leden. Op deze manier zou elke wereldburger 

ervan verzekerd zijn zijn/haar eerlijke aandeel van de aarde te ontvangen. In elk geval krijgt 

iedereen een (financiële) compensatie voor het gebruik dat anderen maken van hun deel. 

In het tweede deel hebben we het MBI-model besproken in zijn relatie tot enkele andere 

modellen en theorieën, en hoe we er van daaruit zouden voor kunnen argumenteren. Eerst 

vergeleken we het model met de meer courante voorstellen voor een basisinkomen, deze 
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modellen zijn meestal niet mondiaal en halen hun opbrengsten niet noodzakelijk uit een taks 

op milieugebruik. We vroegen ons af of het MBI met recht een vorm van basisinkomen kan 

worden genoemd. De belangrijkste objectie zou kunnen zijn dat het MBI niet in geld wordt 

uitbetaald (wat bij een basisinkomen uitdrukkelijk wel het geval is), maar in de 

milieugebruikerscertificaten. Maar aangezien het de bedoeling is dat deze worden verhandeld 

en dat de intermediaire organisaties een periodieke uitbetaling zouden kunnen doen, kan dit 

worden gezien als een basisinkomen. Een tweede bezwaar zou kunnen zijn dat het 

basisinkomen, na de verkoop van de certificaten, verschillen vertoont voor personen die 

aangesloten zijn bij verschillende organisaties. Aangezien zij de certificaten verkopen op een 

markt, kan het zijn dat zij er een verschillende prijs voor ontvangen en aldus een verschillend 

basisinkomen kunnen uitbetalen. Deze verschillen zullen wellicht niet zo groot zijn indien de 

organisaties goed zijn ingelicht over de marktwaarde. 

Daarna hebben we enkele voorstellen voor een basisinkomen gezien die er voor pleiten om de 

inkomsten specifiek uit een belasting op vervuiling of milieugebruik te halen. Hoewel het 

MBI-model geen rechtstreekse ecotaks zou invoeren zoals deze modellen, kan het toch op 

dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Bedrijven zullen moeten de certificaten aankopen 

om te kunnen gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen die zij nodig hebben, en de 

opbrengst ervan zal tevens worden uitbetaald onder de vorm van een basisinkomen. 

In een volgend hoofdstuk hebben we bekeken op welke manier het model tegemoet zou 

kunnen komen aan twee van de belangrijkste theorieën over sociale rechtvaardigheid, deze 

van Rawls en van Nozick. In verband met Rawls’ theorie bleek het mogelijk dat de 

onderhandelaars in de originele positie zouden kiezen voor een MBI op basis van 

overwegingen volgens de maximin strategie. Het model bleek tegemoet te komen aan het 

eerste principe van rechtvaardigheid, in die zin dat er een grotere individuele vrijheid zou 

ontstaan. Aan het tweede principe komt het tegemoet in die zin dat er een meer ‘faire’ 

gelijkheid van kansen zou kunnen ontstaan tussen individuen. Het globale karakter van het 

MBI bleek moeilijker in te passen in Rawls’ theorie in verband met de relatie tussen 

samenlevingen. Pogge vindt het wel mogelijk om een principe van herverdeling in te passen 

op mondiaal niveau. Voor hem is het denkbaar dat de onderhandelaars in de originele positie 

kiezen voor een globale grondstoffenbelasting waarvan de opbrengst kan worden gebruikt om 

armoede te bestrijden, we hebben gezien dat dit eventueel kan door een basisinkomen. 

Om het MBI in te passen in Nozicks opvatting van individuele vrijheidsrechten was er een 

aanpassing nodig aan zijn theorie. We moeten ofwel zijn stelling verwerpen dat de aarde 
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initieel aan niemand toebehoort, ofwel zijn opvatting van de proportionele compensatie 

veranderen. Ik heb geargumenteerd dat een compensatie waarvoor men moet betalen niet 

voldoende is, het is dus niet voldoende dat bijvoorbeeld een bedrijf dat vervuild een goed te 

koop aanbiedt. Dit bedrijf zou inderdaad een compensatie moeten betalen, bijvoorbeeld onder 

de vorm van een basisinkomen via de aankoop van certificaten. 

In het vorige hoofdstuk hebben we het MBI-model besproken in haar relatie tot verschillende 

opvattingen in verband met milieuduurzaamheid. De uitstoot van onder meer CO2 beperken 

ter bescherming van grote ecologische gehelen (tegengaan van de opwarming van de aarde) 

bleek uiteraard verdedigbaar vanuit alle soorten theorieën, zowel antropocentrische als 

ecocentrische.  

We hebben daarna gezien dat we ons verschillende vormen van een MBI kunnen voorstellen 

die elk tegemoet zouden kunnen komen aan de verschillende milieutheorieën. Een 

antropocentrische houding zou de aarde zien als aan alle mensen (tegenwoordig en 

toekomstig) toebehorend, en zou haar om deze reden willen beschermen. Zij zou dus kunnen 

vrede nemen met het MBI-model zoals het tot nu toe werd gepresenteerd. Een ecocentrische 

houding kent echter intrinsieke waarde toe aan natuurlijke objecten (soorten en ecosystemen) 

en zal dus stellen dat de aarde aan al haar bewoners toebehoort. Indien we dit stellen zullen 

we ook certificaten moeten toekennen aan deze natuurlijke entiteiten, en we kunnen dit 

interpreteren als de toekenning van intrinsieke waarde. 

Als laatste hebben we Nortons opvatting bekeken die stelt dat antropocentristen en 

ecocentristen op het vlak van beleidsmaatregelen dezelfde doelen zullen nastreven. Ook 

antropocentristen zullen ernaar streven om een zo groot mogelijke diversiteit en een mooie 

natuurlijke omgeving te bewaren. Het verlies ervan zou namelijk een groot verlies zijn voor 

de mens. We konden inderdaad een vorm van het MBI opstellen die tegelijk vanuit (Nortons 

opvatting van) het antropcentrisme als vanuit de deep ecology beweging zou kunnen worden 

gesteund. Het ging om een MBI dat tevens certificaten toekent aan niet-menselijke natuurlijke 

objecten, als een erkenning van de intrinsieke waarde ervan (ecocentrisch), of voor de 

bescherming ervan voor menselijk welzijn. 
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