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1. INLEIDING

Op 28 januari 2019 nam de Italiaanse Regering een decreet aan tot invoering 
van een ‘reddito di cittadinanza’ (hierna Rdc) ofte burgerinkomen. Daarmee 
vervulde naar verluidt een van de twee regeringspartijen, de Movimento Cinque 
Stelle of Vijfsterrenbeweging, gesticht door komiek en politicus Beppe Grillo, 
een van haar belangrijkste verkiezingsbeloften. Deze belofte werd vooral in 
Zuid-Italië gesmaakt en leidde er zelfs toe dat de dag na de verkiezingen 
zich volgens de media al mensen bij de gemeenten aandienden met de vraag 
hun burgerinkomen te krijgen! In het buitenland werd met belangstelling 
uitgekeken naar wat het Rdc zou worden; sommigen zagen er alvast een vorm 
van basisinkomen in.

In deze bijdrage wil ik nagaan wat het Rdc nu werkelijk inhoudt en in welke 
mate dit burgerinkomen echt innoveert. Staan we hier voor een basisinkomen?

Het Rdc is door de regering ingevoerd bij wetsdecreet (decreto-legge) en dit op 
grond van de buitengewone noodzaak en hoogdringendheid om in te grijpen.1 
Het wetsdecreet diende binnen de 60 dagen na publicatie ervan (die gebeurde 
op 28 januari) omgezet te worden in wet; daarbij kon het parlement nog 
wijzigingen aan de tekst aanbrengen. Mijn bespreking is gebaseerd op het Rdc 

(1) Op grond van artikelen 77 en 87 van de Italiaanse grondwet.
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zoals het door de regering in het wetsdecreet is neergelegd2 en daarna door het 
Parlement met slechts zeer beperkte wijzigingen in wet werd omgezet3.

Het Rdc is een nieuwe uitkering, die een bestaande uitkering het ‘reddito di 
inclusione attiva’ (Rei), het actieve-inclusie-inkomen, vervangt. Voor gezinnen 
met uitsluitend een of meer leden ouder dan 66 wordt het Rdc een ‘pensione di 
cittadinanza’ (pdc), die, tenzij anders bepaald, de regels volgt die gelden voor 
het Rdc.4

2. WIE HEEFT RECHT OP HET RDC?5

Een eerste merkwaardigheid is wellicht dat het Rdc een recht is van het gezin 
(nucleo familiare).

Een gezin bestaat uit de echtgenoten, ook als deze zelf elk een andere 
woonplaats hebben; in dat geval wordt een van beide woonplaatsen 
aangewezen als gezinswoning. Verder gelden als gezin ook alleenwonenden 
en samenwonenden in eenzelfde woning. Ook de minderjarige kinderen (dit 
is jonger dan 18) die onder hetzelfde dak wonen gelden als gezinslid. Ook 
bij scheiding en echtscheiding blijven de echtgenoten tot het gezin behoren 
zolang ze in eenzelfde woning huizen. Ook de meerderjarige zoon of dochter 
die niet samenwoont met de ouders, blijft gezinslid tot de leeftijd van 25 jaar, 
op voorwaarde dat hij of zij ten laste blijft voor de belastingen, niet huwt en 
zelf geen kind heeft.

Om als gezinslid in aanmerking te komen gelden er cumulatief voorwaarden 
van nationaliteit en verblijf. Het gezinslid moet Italiaans staatsburger zijn of 
burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU); ook hun familieleden die 
titularis zijn van een verblijfsrecht of van een permanent verblijfsrecht in Italië, 
of derdelandsonderdanen met een EU-verblijfsrecht van lange duur, komen in 

(2) Decreto-legge of wetsdecreet van 28 januari 2019, nr. 4, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 28 januari 2019, nr. 23, pp. 1 e.v. (hierna afgekort als DL). Ter wille van de leesbaarheid 
zijn een aantal details van de regeling in de tekst weggelaten.
(3) De omzetting van het wetsdecreet in wet gebeurde bij wet van 28 maart 2019, nr.26, houdende 
dringende bepalingen inzake het Rdc en de pensioenen, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
9 april 2019, nr. 84, pp. 1 e.v. We verwijzen naar de wet hierna als Omzettingswet DL.
(4) Art. 1 Omzettingswet DL.
(5) Art. 2 en 3 Omzettingswet DL.
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aanmerking. Verder wordt vereist dat de aanvrager minstens 10 jaar, waarvan 
de laatste twee voor de aanvraag ononderbroken, in Italië verbleven heeft.

Voor het gezin gelden verder belangrijke inkomens- en vermogensgrenzen. 
Voor de toekenning van allerhande sociale en fiscale voordelen gold reeds een 
‘indicator van de equivalente economische situatie’, ISEE genaamd. De ISEE 
wordt bepaald door de verhouding van de ‘indicator van economische situatie’ 
(ISE) en een parameter volgens een schaal naar gezinssamenstelling6. De ISE 
zelf is de absolute waarde van de som van de inkomens van de gezinsleden 
plus 20% van het roerend en onroerend vermogen van het gezin. Een eerste 
voorwaarde om recht te hebben op het Rdc is dan ook dat de ISEE van het 
gezin minder dan 9.360 EUR bedraagt.

Nu zou men kunnen denken dat daarmee alle elementen om de behoeftigheid 
vast te stellen, reeds in rekening worden gebracht. Dit is echter geenszins het 
geval, want naast de ISEE-voorwaarde gelden om recht te hebben op het Rdc 
nog voorwaarden inzake roerend en onroerend vermogen, evenals inzake het 
gezinsinkomen.

Afgezien van de eigen woonst, mag het onroerend vermogen niet meer dan 
30.000 EUR bedragen. Het roerend vermogen mag niet meer bedragen dan 
6.000 EUR voor een eenpersoonsgezin, vermeerderd met een bedrag per 
bijkomend gezinslid (tot 10.000 EUR in totaal voor alle gezinsleden), met 
1.000 EUR vanaf het derde kind en met 5.000 EUR per gezinslid met een 
beperking.

Het gezinsinkomen mag eveneens een bepaald jaarlijks bedrag niet 
overschrijden, te weten:
�	6.000 EUR voor het eerste lid van het gezin, vermeerderd met 40% per 

bijkomende meerderjarige en 20% per minderjarige; in totaal mag het 
bedrag van 210% van 6.000 EUR nooit overschreden worden;

(6) Deze parameter is voor gezinnen met 1 persoon gelijk aan 1; voor gezinnen met 2 gelijk aan 
1,57; voor gezinnen met 3 gelijk aan 2,04; voor gezinnen met 4 gelijk aan 2,46 en voor gezinnen 
met 5 of meer gelijk aan 2,85; voor grotere gezinnen wordt de parameter verhoogd met 0,35 per 
bijkomend gezinslid. De parameter wordt verhoogd met 0,20 in geval van eenoudergezin, met 
0,50 per gezinslid met een beperking en met 0,20 als het gezin minderjarigen telt en beide ouders 
werken.
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�	7.560 EUR in plaats van 6.000 EUR als het gaat om een burgerpensioen, 
Pdc;

�	9.360 EUR in plaats van 6.000 EUR als het gezin in een huurwoning 
woont.

Ik kan niet nalaten vast te stellen dat deze gecompliceerde berekeningswijze 
niet zal bijdragen tot de effectieve opname van deze uitkering die nog steeds 
aangevraagd dient te worden. Het gevaar van non-take-up is dan ook reëel. 
De allereerste cijfers over het aantal Rdc-aanvragers die her en der in de pers 
verschenen, lijken ook in de richting van een aanzienlijke non-take-up te 
wijzen. Verder kunnen wel wat vragen rijzen rond de controleerbaarheid van de 
gestelde inkomens- en vermogensgrenzen. Dit laatste werd bij de behandeling 
van de omzettingswet in het Parlement in het bijzonder opgemerkt wat 
betreft personen met eigendom of inkomsten in het buitenland; het leidde 
tot de aanvaarding van een amendement7 waarbij personen van buiten de EU 
(‘derdelandsonderdanen’) die niet het statuut van politiek vluchteling hebben, 
door de staat van hun nationaliteit de gegevens inzake gezinssamenstelling, 
vermogen en inkomen moeten laten attesteren en deze attesten door de 
Italiaanse consulaten moeten laten legaliseren; deze verplichting geldt niet 
voor onderdanen van staten waarvan objectief geen dergelijke attestering 
verwacht kan worden, zulks overeenkomstig een lijst van landen opgemaakt 
door de bevoegde Italiaanse minister van arbeid.

Verder worden van het Rdc uitgesloten, gezinnen die in het bezit zijn van:
�	een auto die voor de eerste keer ingeschreven werd in de 6 maanden 

voorafgaand aan de aanvraag van Rdc;
�	een auto met een cilinderinhoud van meer dan 1.600cc die voor de eerste 

keer ingeschreven werd in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag van Rdc;
�	een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 250cc die voor de 

eerste keer ingeschreven werd in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag 
van Rdc;

�	een schip of sportvaartuig.

Met deze voorwaarden is gepoogd om de echte inkomens- en vermogenssituatie 
van de gezinsleden beter in kaart te brengen, te weten door uitwendige tekenen 
van welvaart in rekening te brengen. Merkwaardig is wel dat geen uitzondering 

(7) Art. 2, 1bis en 1ter Omzettingswet DL.
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gemaakt wordt voor voertuigen die gebruikt worden om een inkomen te 
verwerven.

Tot slot werden volgens het wetsdecreet ook gezinnen uitgesloten waarvan een 
lid de voorbije 12 maanden werkloos werd ten gevolge van vrijwillig ontslag, 
tenzij op grond van dringende reden ten laste van de werkgever. Deze bepaling 
werd in het Parlement versoepeld, door niet het hele gezin, maar alleen het 
betrokken gezinslid uit te sluiten bij de vaststelling van het Rdc.8

3. VERPLICHTINGEN VOOR ONTVANGERS VAN RDC9

Wil een gezin een Rdc ontvangen, dan moeten de leden van het gezin die 
meerderjarig zijn, die geen werk hebben en ook geen reguliere studie of vorming 
volgen, aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen gelden 
niet voor wie gepensioneerd is en minstens 65 jaar oud of arbeidsongeschikt 
is. Kunnen vrijgesteld worden van de verplichtingen: de gezinsleden die zorg 
dragen voor kinderen tot 3 jaar oud of voor zwaar gehandicapte of niet-
zelfredzame andere gezinsleden.

Welke zijn nu deze verplichtingen? Het gezinslid moet:

�	een verklaring van onmiddellijke beschikbaarheid voor werk afleggen;
�	een ‘Overeenkomst voor werk’ (Patto per il lavoro) of een ‘Overeenkomst 

voor sociale inclusie’ (Patto per l’inclusione sociale’) onderschrijven;
�	deelnemen aan initiatieven tot vorming of bijscholing, evenals deelnemen 

aan activeringsinitiatieven;
�	deelnemen aan projecten van openbaar nut, zo de gemeente deze heeft 

ingesteld;
�	ingaan op het aanbod van passend werk. Een eerste keer moet de 

Rdc-gerechtigde minstens een van drie passende-arbeidaanbiedingen 
aanvaarden; bij hernieuwing van het Rdc moet al het eerste passende-
arbeidsaanbod aanvaard worden.

Het is interessant dat ook de criteria voor het passende karakter van de 
aangeboden arbeid gedefinieerd worden. Deze hebben betrekking op de 

(8) Art. 2, 3 Omzettingswet DL.
(9) Art. 4 Omzettingswet DL.
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ervaring en competenties van de Rdc-ontvanger, de afstand tussen woonst en 
arbeidsplaats, evenals de tijd vereist voor de verplaatsing met het openbaar 
vervoer en de duur van de werkloosheid.

Vooral de criteria met betrekking tot de verplaatsing tussen woonst en werk 
zijn nogal stevig. De eerste twaalf maanden dat het Rdc genoten wordt, moet 
een eerste aanbod aanvaard worden als het zich  binnen de 100 km van de 
woonst bevindt of hoe dan ook met openbaar vervoer bereikbaar is binnen 100 
minuten; zo het gaat om een tweede aanbod, wordt dit opgetrokken tot 250 km 
van de woonst; en bij een derde aanbod geldt het hele Italiaanse grondgebied 
als passend. Wanneer al twaalf maanden het Rdc genoten werd, geldt voor een 
eerste en tweede aanbod, arbeid binnen de 250 km als passend. In geval van 
hernieuwing van het Rdc (na 18 maanden), geldt een eerste werkaanbod over 
gans Italië als passend. Deze criteria worden wel verzacht als een lid van het 
gezin een beperking heeft: dan geldt dat in ieder geval het aangeboden werk 
niet verder dan 100 km10 gelegen mag zijn. Bij amendement in het Parlement 
werd ook in een andere uitzondering voorzien: voor eenoudergezinnen met 
minderjarige kinderen geldt gedurende de eerste 24 maanden een straal van 
250 km als absoluut maximum.

4. HOEVEEL BEDRAAGT HET RDC?11

In feite bestaat het Rdc uit twee delen:

�	een aanvulling op het gezinskomen tot de grensinkomens om recht te 
hebben op het Rdc (6.000 EUR of 7.560 EUR per jaar, vermenigvuldigd 
met de parameter besproken in voetnoot 6);

�	een huursubsidie gelijk aan de huurprijs van de woning met een jaarlijks 
maximum van 3.360 EUR voor het Rdc en 1.800 EUR voor het Pdc;

�	de som van beide voorgaanden mag niet meer zijn dan 3.360 EUR, ook 
hier vermenigvuldigd zoals aangegeven.

Merken we op dat de Rdc-ontvanger die werk vindt of een zelfstandige 
activiteit opstart, zijn arbeidsinkomen niet onmiddellijk volledig in rekening 
gebracht ziet:

(10) In het oorspronkelijke DL was dit 250 km; dit werd in het Parlement gereduceerd tot 100 km.
(11) Art. 3 Omzettingswet DL.
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�	voor wie als werknemer aan de slag gaat, wordt voor de inkomenstoets in 
principe slechts met 80% van het arbeidsinkomen rekening gehouden;

�	voor wie als zelfstandige begint te werken, wordt er met het zelfstandige 
inkomen (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) de eerste twee 
maanden geen rekening gehouden.

5. HOE WORDT HET RDC UITGEKEERD?12

Het Rdc wordt niet automatisch toegekend, maar moet aangevraagd worden. 
Daarbij heeft de Italiaanse wetgever wel een zekere nabijheid nagestreefd: de 
aanvraag kan elektronisch geschieden bij de fiscalebijstandscentra en in de 
postkantoren.

De nationale socialezekerheidsinstelling INPS gaat na of aan de voorwaarden 
voldaan is en reikt via de Post de Rdc-betaalkaart uit.

Het Rdc wordt uitgekeerd vanaf de maand volgend op de aanvraag ervan. 
De toekenning geschiedt zolang aan de voorwaarden voldaan is en voor een 
maximum van 18 maanden. Daarna kan de uitkering opnieuw toegekend 
worden, zij het dat in ieder geval één maand geen Rdc betaald wordt; dergelijke 
schorsing geldt niet voor het burgerpensioen Pdc.

Het Rdc is zoals we gezien hebben een recht van het gezin. De vraag rijst dan 
ook: aan wie wordt het Rdc dan uitbetaald? Eigenlijk aan niemand en aan 
alle leden van de gezinskern. Immers, er vindt geen storting van de uitkering 
als dusdanig plaats, maar het bedrag wordt elektronisch bijgeschreven op de 
betaalkaart van het gezin, waarvan elk lid een exemplaar ontvangt.

6. BESTEDINGSBEPERKINGEN13

Eens de gezinsleden in het bezit zijn van hun Rdc-betaalkaart, kunnen 
ze daar niet om het even wat mee betalen. In principe is het gebruik ervan 
beperkt tot de aanschaf van basisgoederen en -diensten. Geld kan er maar mee 
afgehaald worden ten bedrage van 100 EUR (te verhogen in functie van het 
aantal leden van het gezin). Ook kan met de Rdc-betaalkaart de huur van het 

(12) Art. 5 Omzettingswet DL.
(13) Art. 5, 6° Omzettingswet DL.
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woonhuis betaald worden. Verboden is het de Rdc-betaalkaart te gebruiken 
voor gokspelen. Wie een Rdc-betaalkaart bezit, komt ook in aanmerking voor 
gunsttarieven voor elektriciteit en aardgas.

Is het maandgeld van het Rdc niet opgebruikt aan het eind van de maand 
volgende op deze van de toekenning, dan word het Rdc van de volgende 
maand verminderd met het niet-opgebruikte bedrag en dit tot 20% van het 
Rdc van die maand.

7. SANCTIES14

Het wetsdecreet voorziet in het verval van het recht op Rdc als niet aan de 
hiervoor opgesomde plichten van de ontvanger van het Rdc voldaan is.

Daarenboven worden valse verklaringen of documenten om het Rdc te krijgen 
bestraft met een gevangenisstraf van twee tot zes jaar; de straf bedraagt een 
tot drie jaar bij het niet verstrekken van informatie waartoe men als Rdc-
ontvanger gehouden is.

8. FLANKERENDE MAATREGELEN15

De invoering van het Rdc gaat gepaard met flankerende maatregelen ten gunste 
van een werkgever die een Rdc-ontvanger aanwerft en de vormingsinstelling 
die de Rdc-ontvanger succesvol een vormingstraject aangeboden heeft. Zo 
krijgt de werkgever die de Rdc-ontvanger een voltijds contract van onbepaalde 
duur aanbiedt, een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen ten bedrage van 
het Rdc met een limiet van 780 EUR per maand en dit gedurende achttien 
maanden, verminderd met het aantal maanden dat al Rdc ontvangen werd. 
Wel wordt vereist dat de tewerkstelling van de Rdc-ontvanger het totale aantal 
werknemers doet toenemen.16

Vermeldenswaardig is ook dat een eenmalige uitkering ten bedrage van zes 
maanden Rdc (aan maximaal 780 EUR per maand) in het vooruitzicht gesteld 
wordt voor Rdc-ontvangers die gedurende het eerste jaar dat ze Rdc ontvangen 
een zelfstandige activiteit opstarten.

(14) Art. 7 Omzettingswet DL.
(15) Art. 8 Omzettingswet DL.
(16) Art. 31 Decreto legislativo 150/2015.
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9. IS DIT EEN BASISINKOMEN?

Het Rdc vervangt het ‘reddito di inclusione ‘(Rei), dat sinds 1 januari 2018 
kon genoten worden, en al na 15 maanden opgeheven werd. Een vergelijking 
tussen het Rdc en de vroegere Rei zou ons hier wellicht te ver leiden. Laten 
we hier volstaan met op te merken dat het snel wisselen van strategieën 
inzake armoedebestrijding wellicht niet het meest efficiënt is; anderzijds dient 
toegegeven dat de nieuwe Italiaanse regering een breuk met het vroegere 
politiek verleden wilde maken en daarbij van het Rdc een vlaggenschip heeft 
gemaakt.

Maar beantwoordt het Rdc nu aan wat gemeenzaam begrepen wordt als een 
basisinkomen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst 
enige stabiliteit verkrijgen wat dit begrip aangaat. Er is recent veel over het 
basisinkomen geschreven17, maar wat daarbij opvalt, is dat nagenoeg elke 
auteur zo zijn eigen definitie hanteert. Dat geldt overigens ook voor het gebruik 
van een aantal verwante noties, als daar zijn: burgerinkomen, burgerloon, 
participatie-inkomen, enz.

Doorgaans wordt onder basisinkomen een gelduitkering verstaan, die volgende 
kenmerken heeft:

�	het gaat om een periodieke (bv. maandelijkse) uitkering;
�	zonder onderzoek van de middelen (inkomen; vermogen) van de ontvanger 

en zonder na te gaan of inspanningen gedaan worden om deze middelen 
door werk te verwerven. Soms zal deze voorwaarde geëxpliciteerd worden 
door het adjectief ‘onvoorwaardelijk’ toe te voegen, wat meteen suggereert 
dat er ook iets als een voorwaardelijk basisinkomen kan zijn;

�	toegekend aan alle leden van de (staatse) samenleving. Soms wordt er 
om dit uit te drukken het adjectief ‘universeel’ aan toegevoegd, wat ook 

(17) Louter ter illustratie kunnen we zo al naar de volgende publicaties van de laatste twee jaren 
verwijzen: Dowes, A. en Lansley, S. (ed.), It’s Basic Income. The Global Debate, Bristol, Policy Press, 
256 p., 2018, met bijdragen van talrijke auteurs; Widerquist, K., A critical Analysis of Basic Income 
Experiments for Researchers, Policymakers and Citizens, Cham, Palgrave Pivot, 167 p., 2018; Pereira, 
R., Financing Basic Income, Cham, Springer International, 116 p., 2017; De Vos, M. en Ghiotto, 
S., Basisinkomen, tussen droom en werkelijkheid, Gent, Skribis, 104 p., 2017; Standing, G., Basic 
Income And How We Can Make It Happen, Londen, Penguin Books, 400 p., 2017; O’Brien, P., 
Universal Basic Income, Pennies from Heaven, The History Press, 256 p., 2017; Vandenbroucke, F., 
Basic Income in the European Union: a conundrum rather than a solution, Access Europe Research 
Paper, 37 p., 2017/2 en Jameson, R., The Case for a Basic Income, IMOS, 72 p., 2016.
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weer de indruk wekt dat er blijkbaar een niet-universeel en dus selectief 
basisinkomen mogelijk is.

In zijn sterkste verschijningsvorm is het basisinkomen of burgerinkomen dan 
een geldprestatie die de staat aan alle inwoners laat toekomen, ongeacht hun 
inkomen en vermogen, en ongeacht of ze zich inspannen om een inkomen door 
arbeid te verwerven, gewoon als een soort loon voor het mens of burger zijn, 
zonder voorwaarden. Zowel in extreemlinkse of groene als in rechts-liberale 
fundamentalistische hoek wordt gedweept met de idee van het basisinkomen. 
Op zich is dit reeds verdacht te noemen. Wat is de verklaring? Wellicht zit een 
groot stuk van die verklaring al in de hoogte van het basisinkomen: genoeg om 
een vrij bestaan mee uit te bouwen bevrijd van de verplichting te werken voor 
de kost, voor de enen, een minimumbedrag waarvan je niet echt kunt leven, 
maar dat wel in de plaats komt van alle bestaande socialezekerheidsuitkeringen 
voor de anderen.

Laten we terugkeren naar onze uitgangsvraag; is het Rdc, het pas ingevoerde 
Italiaanse burgerinkomen een basisinkomen? Wie het voorgaande zelfs nog 
maar oppervlakkig las, zal weinig moeite hebben om te concluderen dat 
het Rdc in geen geval een basisinkomen is. Het is noch onvoorwaardelijk, 
noch universeel. Natuurlijk staat het eenieder en dus ook de Italiaanse 
regering vrij om een nieuwe prestatie de naam te geven die ze willen, maar 
een burgerinkomen of basisinkomen in de gebruikelijke zin, is het Italiaans 
burgerinkomen niet. Het Rdc heeft daarentegen veel meer gemeen met 
algemene bijstandsregelingen zoals we die in tal van Europese landen 
kennen: een uitkering alleen voor wie in armoede verkeert, toegekend aan 
wie geen inkomen of vermogen heeft die hem/haar toelaat een menswaardig 
bestaan te leiden en dus afhankelijk is van het voldoen aan een inkomens- 
en vermogenstest. Net zoals de bijstandsregelingen wordt daarenboven van 
de gerechtigde verwacht dat hij/zij bereid zou zijn door inspanningen een 
inkomen uit arbeid te verwerven; soms zal ook, net als voor het Rdc, aanvaard 
worden dat van de werkbereidheidvereiste afgezien wordt op sociale gronden 
(zorg voor gezinslid, leeftijd en dergelijke meer). Zo ook zal soms van de 
uitkeringsgerechtigde verlangd worden dat hij deelneemt aan nuttige taken 
van openbaar nut in ruil voor de uitkering (‘work for welfare’ ofte ‘workfare’).

Het Rdc kan dus noch als innoverend, noch als een basisinkomen gekwalificeerd 
worden. Ook het in vergelijkend perspectief interessante gebruik van een 
kredietkaart om de uitkering te realiseren, is voor Italië niet nieuw, want reeds 
vroeger voor een andere bijstandsuitkering uitgeprobeerd. Toch lijkt dit ons 
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een aspect van het Rdc dat zeker het opvolgen waard is. Voor het overige lijkt 
het Rdc de zoveelste poging om structureel wat aan het armoedeprobleem in 
Italië te doen. Of dit beter zal lukken dan vorige pogingen, zoals het Rei, is de 
vraag. Gevoelige punten lijken me in ieder geval te zijn:

�	de complexiteit van de voorwaarden die gesteld worden, zodat de burgers 
die er recht op kunnen hebben, dat niet zo makkelijk kunnen weten;

�	dezelfde complexiteit die door het INPS en de andere instanties niet altijd 
makkelijk controleerbaar zal zijn;

�	het gevaar dat in sommige streken weinig incentive zal bestaan om de 
realisatie van de voorwaarden effectief te controleren. Dit gevaar wordt 
nog verergerd door de niet-aflatende campagne van de Vijfsterrenbeweging 
voor een voorwaardenvrij burgerinkomen;

�	het probleem dat de strenge voorwaarden, bv. inzake aanvaarden van 
passende arbeid op grotere afstand van huis, als ze zonder meer toegepast 
worden, tot onredelijke sancties kan leiden: men kan als het ware met één 
aanbieding van onaantrekkelijk passend werk in een fabriek in Bolzano, de 
helft van de potentiële Rdc-ontvangers in Sicilië uitschakelen;

�	anderzijds lijkt de hele uitkeringskant en de financiering ervan te kunnen 
functioneren (in het geld is voorzien18), maar zal dat ook het geval zijn 
voor de omkadering van de gestelde voorwaarden? Zo moet de IT-
ondersteuning nog voltooid worden, staan de mogelijkheden geboden 
door de Overeenkomsten voor Werk of Sociale Inclusie nog niet vast, enz.

Verder blijft ook de vraag: hoe dient deze uitkering Europeesrechtelijk 
gekwalificeerd te worden? De kans is groot dat dit als een bijstandsuitkering 
als zovele zal gelden; maar wat met het burgerpensioen? Zal dit voor de 
toepassing van de coördinatieverordening 883/2004 misschien niet eerder 
als een niet-contributieve pensioenregeling gelden? Kunnen de voorwaarden 
inzake voorafgaande jaren van verblijf in Italië Europeesrechtelijk gehandhaafd 
worden?

Vele open vragen. Toch is het te hopen dat het Rdc de kans krijgt om 
tot ontwikkeling te komen en, wellicht mits bijsturing, de algemene 
bijstandsregeling te worden voor Italië. Een basisinkomen is het niet. Hopelijk 

(18) Art. 12 Omzettingswet DL.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   605 20/09/19   12:23



606

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

kan het Rdc bijdragen tot het bestrijden van de armoede in Italië; wordt in 
ieder geval vervolgd.
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INHOUDSTAFEL
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1. INLEIDING 595

2. WIE HEEFT RECHT OP HET RDC? 596

3. VERPLICHTINGEN VOOR ONTVANGERS VAN RDC 599

4. HOEVEEL BEDRAAGT HET RDC? 600

5. HOE WORDT HET RDC UITGEKEERD? 601

6. BESTEDINGSBEPERKINGEN 601

7. SANCTIES 602

8. FLANKERENDE MAATREGELEN 602

9. IS DIT EEN BASISINKOMEN? 603
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