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Doel 

In de discussienotitie “Basisinkomen voor Duurzame Ontwikkeling” bepleit werkgroep Economie van 

PvdA Duurzaam de “regelarme uitkeringen” als experiment te gebruiken om mogelijkheden van een 

basisinkomen te beoordelen. Onder de regelarme uitkering verstaan wij een individuele bijstand zonder 

verplichtingen, controles, inkomenstoetsen, toeslagen en andere uitkeringsgebonden regelingen, waarmee 

dwang en bureaucratie verdwijnen; andere inkomensregelingen staan los daarvan, zoals huursubsidie of 

renteaftrek. In aanvulling op vele opinies over inkomen, arbeid en overheidsbudget hiervan leggen wij 

nadruk op een kwaliteitsimpuls gericht op duurzame ontwikkeling. Wij nemen aan dat het Nederlands 

beleid duurzame ontwikkeling blijft nastreven. Onder duurzame ontwikkeling verstaan wij technologische 

en sociale veranderingen gericht op welvaartsgroei in de brede zin van verbeteringen in de sociale- en 

milieukwaliteiten.1 De regelarme uitkering achten wij een rendabel instrument om de menselijke 

capaciteiten te vergroten en het beheer van milieukwaliteiten te verbeteren, waarmee de kwaliteit van 

economische groei wordt bevorderd. De milieu-, sociale-, en economische aspecten worden aangestipt 

maar niet uitgediept want daarvoor heeft Nederland andere uitstekende instellingen, zoals het Planbureau 

voor Leefomgeving.2 

Achtergrond 

De meeste Nederlanders betalen inkomensbelastingen en volksverzekeringen. Daarmee verwerven ze het 

recht op uitkeringen van de overheid als ze geen volwaardig inkomen via arbeidsmarkt kunnen 

verwerven. De uitkeringen zijn onder meer kinderbijslag tot en met 17 jaar, bijstand en AOW. De WW, 

WAO en dergelijke blijven hierbij buiten beschouwing omdat ze grotendeels door werknemers en 

werkgevers worden geregeld. De uitkeringen vormen een inkomensvangnet voor slechte tijden. Dit 

belangrijk maatschappelijk goed staat nu onder druk omdat voorgaande regeringen veel geld aan de 

                                                           

1  Dit is conform de recente VN definitie in het rapport over de Sustainable Development Goals (binnekort te 

verschijnen). De oude definitie is: “Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The 

concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the present 

state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb 

the effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make 

way for a new era of economic growth” (World Commission on Environment and Development. Our Common 

Future, 1987:43). 

2  De werkgroep Economie van PvdA Duurzaam is ook bezig met een notitie over belastingherziening. 
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redding van banken hebben uitgegeven en deze regering lastenverlichting heeft afgesproken. Er is een 

tekort aan banen voor alle baanzoekenden en het scheppen van banen voor de toekomst is onzeker omdat 

diensten worden geautomatiseerd en straks worden gerobotiseerd. De beschikbare werkuren kunnen beter 

worden verdeeld. Minder werkuren per jaar (kortere arbeidstijd) en minder jaren werken (kortere 

arbeidsduur) zijn belangrijke instrumenten voor de baanzekerheden.  

Een kortere arbeidstijd- en duur zijn evenwel onvoldoende om de kwalitatieve veranderingen op de 

arbeidsmarkt op te vangen. Belangrijke kwalitatieve veranderingen zijn dat kennis wordt gevraagd, terwijl 

de weinig geschoolde arbeid onder druk staat en dat dienstverbanden vaker wisselen. Er is behoefte 

werkverbanden flexibel te maken. Er zijn minder vaste banen, ontslag is versoepeld en oproepcontracten  

zijn verrruimd. Mensen willen of moeten vaker van werkgever wisselen en velen willen of moeten 

werken als zelfstandig ondernemer. Op een flexibele arbeidsmarkt is de inkomenszekerheid essentieel 

voor werknemers en zelfstandigen, maar vele uitkeringsregels staan daar haaks op want gevolg van 

bezuiniging en prestatiedwang. Kortingen op uitkeringen voor voordeurdelers, op kinderbijslag bij 

bijverdiensten en prestatie-eisen bij uitkering zijn enkele voorbeelden daarvan (met Orwelliaanse termen 

om de verslechteringen te verbloemen). Sleutelen aan de uitkeringen helpt weinig en vergroot de 

bureaucratie. Systeemverandering is nodig.  

Het huidige systeem is gebaseerd op arbeidsmarktprestaties. Prestatiedruk brengt de beste en de slechtste 

drijfveren in mensen naar boven, zoals in sport en misdaad. Een andere balans tussen prestatiedruk en 

inkomenszekerheid is nodig. De prestatiedruk, regelzucht en controles nemen nu de overhand ten 

opzichte van goed ondernemerschap, werk- en leefkwaliteit. Meer inkomenszekerheid schept 

mogelijkheden en motivatie om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Een goede 

instrument om het balans tussen prestatiedruk en inkomenszekerheid te verbeteren is het basisinkomen 

dat een aantal voorwaarden voldoen. Er is al veel geschreven over het basisinkomen als instrument dat 

vrijheid geeft om te ondernemen, het tekort aan banen ondervangt, mogelijkheden voor persoonlijke 

ontplooiing biedt en de armoedeval voorkomt, omdat inkomsten niet worden gekort. Ook zijn er diverse 

definities van het basisinkomen en voorstellen voor financiering.3 Deze aspecten worden hier niet 

herhaald. Slechts enkele kernpunten worden samengevat. Vaak is een basisinkomen omschreven als een 

waardevast, individueel inkomen dat de overheid aan ingezetenen verstrekt zonder wederverplichtingen 

en dat hoog genoeg is om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren. In de 

Nederlandse voorstellen varieert het basisinkomen van 300 euro tot 1500 euro per maand, in Switzerland 

is ruim 2000 euro voorgesteld. Een laag basisinkomen is asociaal omdat dit leidt tot armoede vooral bij 

mensen die minder valide zijn of geen aanvullend inkomen kunnen verwerven. Bij een basisinkomen in 

de beurt van de lonen wordt arbeid afhankelijk van de overheid met risico’s van corruptie en nepotisme, 

zoals in de voormalige Communistische landen en nu in enkele Europese regio’s. Hoe tussen de hamer 

van staatsmonopolie en het aambeeld van armoede te manoeuvreren is een complex vraagstuk. Derhalve 

kan een basisinkomen worden ingevoerd als er positieve ervaringen worden opgedaan. De invoering kan 

beginnen met de regelarme uitkering. Een baan zoeken blijft aantrekkelijk, omdat modale bruto lonen 

driemaal hoger zijn. Om de hoge netto lonen te bereiken worden belastingtechnische voordelen en 

subsidies voor de vervuilende productie en consumptie afgebouwd en fiscale lasten op grondstoffen, 

                                                           

3  http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/, http://basisinkomen.nu/obi en 

http://basisinkomen.info 

http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/
http://basisinkomen.nu/obi
http://basisinkomen.info/
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ruimtebeslag en energie alsmede op vervuiling en afval gelegd, waarmee belastingen op lonen flink 

kunnen dalen. Deze ecologische belastingherziening is al vaker bepleit in het belang van duurzame 

ontwikkeling.  

Inkomen voor Duurzame Ontwikkeling 

De ecologische belastingherziening is nodig, maar ze is onvoldoende om de noodzakelijke technologische 

en sociale veranderingen voor duurzame ontwikkeling in de zin van de kwalitatieve economische groei te 

bewerkstelligen. Vele maatschappelijk belangrijke activiteiten worden niet gerealiseerd, omdat markten 

en overheden falen. Van marktfalen is sprake als maatschappelijk belangrijke producten en diensten 

ongeprijsd zijn waardoor productie niet profijtelijk is, bij bijvoorbeeld natuur- en milieubeheer omdat 

milieu- en leefkwaliteiten zelden een marktprijs kennen. De overheid faalt, omdat ze doorgaans 

risicomijdend is want ze is erop gericht diverse maatschappelijke belangen te verzoenen. In het beleid 

gericht op een duurzame ontwikkeling zijn sociale mechanismen nodig om dit falen te beperken. De 

regelarmearme uitkering als experiment voor een basisinkomen is zo’n sociaal mechanisme waarmee 

kwaliteit in economische handelingen kan worden verhoogd. Dit sociale mechanisme kan een forse 

economische impuls geven. 

Stel dat alle Nederlanders een gegarandeerd, redelijk inkomen hebben. Dan kunnen meer mensen het 

risico nemen van ondernemen, omdat ze voor armoede worden behoed. De werknemers, ook in hun rol 

van ondernemend werknemer,  kunnen doorleren om capaciteiten en interesses te ontplooien en ze hebben 

een sterkere onderhandelingspositie want zeker van een inkomen. De werkgevers kunnen flexibel omgaan 

met banen die zich niet volledig terugverdienen, omdat inkomenszekerheid bestaat. Dagdromers kunnen 

zich wijden aan cultuur, wetenschap en sociaal werk. Het blijft aantrekkelijk om een baan te verwerven 

maar de inkomenszekerheid biedt mogelijkheden om nieuwe kwalitatief hoogwaardige producten en 

diensten te produceren en consumeren. Wij beperken ons tot vier kanshebbers voor duurzame 

ontwikkeling: (a) hoogwaardige producten zijn beter haalbaar, (b) hergebruikdiensten zijn beter mogelijk, 

(c) duurzaam innoveren wordt minder risicovol, (d) lokale capaciteiten beter worden benut.  

Hoogwaardige producten  

Markten en overheden falen bij artistieke uitingen omdat deze activiteiten eenmalige producten leveren, 

waarvoor goede beoordelingscriteria ontbreken, maar kunst wordt rendabel toegepast in design, media, 

toerisme en andere. Derhalve worden de artistieke uitingen vaak aangeduid als de “bovenkant van de 

arbeidsmarkt”, ofschoon kunstenaars en ambachtslieden omgerekend naar werkuren meestal armoedig 

worden beloond. Zo leeft een belangrijk deel van bijna 100.000 statistisch geregistreerde kunstenaars in 

Nederland ver beneden het bijstandsniveau, terwijl de economie als geheel daarvan veel profijt trekt. Vele 

kansen op het gebruik van artistieke uitingen gaan verloren, omdat de kosten van maanden kunstzinnige 

en ambachtelijke arbeid onbetaalbaar zijn. Mede daardoor is de huidige economie minder gericht op de 

individuele kwaliteit dan op massaproductie, zoals in woningbouw, kleding, elektronica enzovoorts. 

Kwaliteit scheppen door bijzondere capaciteiten en toewijding van de makers, en afstemming hiervan op 

de individuele behoeften en voorkeuren komen in de verdrukking.  

Een voordeel van de regelarme uitkering als experiment voor een basisinkomen is dat kwaliteit van 

producten en diensten een prominentere plaats kan innemen, want een deel van de inspanningen kan 

hiermee worden gedekt. De hoogwaardige activiteiten bedoeld om cultuur en natuur te verrijken die nu 
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als onrendabel worden aangemerkt en derhalve marginaal zijn in het economisch verkeer, kunnen dan 

worden beoefend, zoals kunst en design, beheer van natuurgebieden en monumenten, bevorderen van de 

ecologische en culturele diversiteit, op individuen afgestemd onderwijs en zorg, en andere. Een belangrijk 

deel van dit werk is nu onbezoldigd omdat dit veel werktijd vergt waardoor resultaten kostbaar zijn. Als 

de cultuur- en natuurverrijkende activiteiten toenemen, omdat ze een financiële basis hebben, zal de prijs 

daarvan dalen en de toegankelijkheid voor gebruikers toenemen. Zo wordt een economische ontwikkeling 

gestimuleerd die prioriteit toekent aan de maatschappelijke kwaliteit van producten en diensten, waarmee 

sociaal en milieuverantwoorde productie en consumptie worden versterkt. 

Circulaire economie  

Vakwerk staat eveneens onder druk, want het is gedegradeerd tot het bedienen van machines voor 

massaproductie. De massaproductie heeft goedkope producten opgeleverd, maar ook massaconsumptie 

van wegwerpartikelen, waardoor de afvalberg blijft groeien. Het vakwerk is naar de randen van de 

arbeidsmarkt verdreven omdat massaproductie groeit en beunhazen voor de individuele klussen 

goedkoper is. Het vakwerk wordt als de “onderkant van de arbeidsmarkt” aangeduid omdat de meeste 

dienstverleners een laaggewaardeerde scholing hebben en weinig verdienen. Ondanks de vraag naar 

vaklieden is goed vakwerk schaars geworden, waarvoor de markt noch overheid oplossing bieden (wel 

een sturingsapparaat, dat door Rutger Bregman en Jesse Frederik in navolging van David Graeber als 

“bullshit banen” is aangeduid). Alleen meer beloning voor het vakwerk werkt niet blijkt uit ervaringen in 

de voormalige Communistische landen; arbeid is blijkbaar geen “product”, dat de wetten van vraag en 

aanbod zonder meer volgt. Als de uitkering kan worden gebruik als een inkomenszekerheid bij 

tegenvallende inkomsten van zelfstandige vaklieden wordt vakarbeid minder riskant en aantrekkelijker.  

Vakbekwame diensten stimuleren duurzame ontwikkeling want zij zijn essentieel in de zogenoemde 

“circulaire economie” die nu als prioriteit van het kabinetsbeleid staat aangeschreven. Daarbij is het de 

bedoeling producten en materialen in kringloop te houden in plaats van af te danken. Reparaties en 

hergebruik van producten en materialen beperken grondstofverbruik en afval, waardoor vervuiling 

afneemt. Als reparaties en hergebruik beter haalbaar zijn met behulp van de uitkering als terugval optie 

wordt ook vak leren aantrekkelijker. Beter vakwerk bij reparaties en hergebruik geeft ook impulsen aan 

de maakindustrie, want het productontwerp en machinepark voor demontage en hergebruik worden 

aantrekkelijker. Per saldo kunnen dus veel banen voor de circulaire economie ontstaan, waardoor de 

uitgaven aan de uitkeringen dalen en milieubelasting afneemt. 

Duurzame innovaties 

Innovaties bepalen in sterke mate de “toekomstige arbeidsmarkt”. De meeste innovaties vinden hun 

oorsprong in de informele sfeer buiten de markt en buiten het zicht van de overheid en subsidies. 

Decennialang experimenteren gedurende opleidingen en vrije tijd thuis (in “garages”) geeft kans op een 

vinding. Daarna is nog eens gemiddeld circa zeven jaar nodig om de beproefde vinding te 

commercialiseren, waarbij de overheid subsidies biedt aan de kansrijk geachte uitvinders, die slechts bij 

hoge uitzondering als ondernemers slagen (achteraf hebben deskundigen de wijsheid in pacht). 

Gedurende vele jaren maken innovatoren kosten maar inkomsten behalen zij pas als ze de innovatie 

winstgevend verkopen, waarbij de kans daarop is slechts een op de vijf nieuwe commerciële producten. 

De uitkering gebruiken voor het experimenteren bij innovaties kan de kwaliteit van vindingen verbeteren.  
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De duurzame (eco-)innovatoren hebben in het bijzonder veel voordeel van de inkomenszekerheid, want 

ze moeten extra moeite doen bij het innoveren. Ze scheppen mogelijkheden voor de maatschappelijk 

verantwoorde productie en consumptie en sanering van milieulasten uit het verleden, maar moeten extra 

kosten maken om te voldoen aan de eisen van de markt en aan de sociale- en milieueisen. De eisen van de 

markt èn die van de samenleving staan vaak op gespannen voet, want markten zijn doorgaans kortzichtig 

en de overheid zelden vooruitziend maar meestal reagerend op hypes. Ook de kans op een profijtelijke 

verkoop van duurzame innovaties is laag omdat sociale- en milieukwaliteiten vaak ongeprijst zijn. Ze 

worden ook beleidsmatig belemmert. Politici roemen duurzame innovaties, maar zetten de rem op de 

verkoop, want de overheidssteun via fiscus en subsidies voor de gevestigde, milieu-aantastende 

producenten is in totaal vele malen groter dan voor duurzame innovatoren (ook groter per privaat 

geïnvesteerde euro). Mogelijkheid om het sociaal- en milieuverantwoord ondernemen op te bouwen 

worden vergroot.  

Lokale capaciteiten 

De lokale capaciteiten van mensen worden onderbenut want de schaal van activiteiten is vaak te klein 

voor volwaardige banen. Zo kent de “lokale arbeidsmarkt” in Nederland vrijwilligers in vele stichtingen, 

verenigingen en semi-bedrijven, zoals sociale werkplaatsen die van de overheid weg moeten. De lokale 

arbeidsmarkten kunnen opbloeien als voorwaarden voor het gebruik van de lokale capaciteiten verbeteren 

(slogans over “participatie” werken averechts als de voorwaarden verslechteren). De regelarme uitkering 

als experiment voor het basisinkomen verbetert de voorwaarde, want de betrokken baanlozen hebben 

inkomenszekerheid. De lokale diversiteit wordt maatschappelijk meer rendabel als daarnaast de lokale 

overheden meer armslag krijgen om de capaciteiten in non- en semi-commerciële sectoren te 

ondersteunen in plaats van uitkeringen te reguleren. Nu is het voor het bedrijfsleven vaak te riskant om 

banen in de lokale economie te scheppen.   

De lokale kennis en kunde kan worden gebruikt bij sport, hulpverlening, cultuur, en andere. De lokale 

kennis en kunde is zelfs essentieel in de zorg, waarbij de inkomenszekerheid mogelijkheden schept voor 

het verlenen van mantelzorg, veelal gedaan door vrouwen. Omgekeerd, schaalvergroting geeft vaak 

perverse effecten, want blijkt onrendabel en niet-duurzaam te zijn. Bijvoorbeeld bij kantoorontwikkeling 

wordt het werken en wonen uit elkaar gedreven, waardoor de woon-werk mobiliteit sterk toeneemt met 

als gevolg de mobiliteitskosten tot 20% van het modale loon, alsmede schade aan steden, natuur en 

milieu. De regelarme uitkering geeft aan de locale ondernemers en bewoners kans om kleinschalige 

activiteiten in de woonomgeving te ontplooien die nu onvoldoende rendabel zijn. De locale activiteiten 

brengen de menselijke maat terug, waarmee sociale verbanden worden versterkt en milieuaantasting door 

het verkeer wordt teruggedrongen. Aanzetten daartoe, genoemd “smart cities”, zijn nu al zichtbaar in 

cafés van grote steden en elders. Hier draagt zo’n instrument bij aan kostenbesparing van enkele 

miljarden euro per jaar, aan verbetering van het milieu- en de leefkwaliteit in steden en aan versterking 

van sociale netwerken, omdat mensen vaker in hun woonomgeving bezig kunnen zijn.  

Het is betaalbaar 

In discussies over het basisinkomen ligt de nadruk op de overheidskosten. De Nederlandse overheid 

maakt meerkosten voor het individuele basisinkomen in vergelijking met de uitkeringen, waartegenover 

kostenbesparingen staan als circa honderdduizend banen voor regelgeving, uitvoering en naleving van 

uitkeringen productiever wordt ingezet. De overheidsboekhouding is in evenwicht volgens de raming van 
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Robin Fransman als het basisinkomen 760 euro per maand per volwassen persoon en 380 euro per kind 

bedraagt, en vele toeslagen en belastingkortingen worden afgeschaafd, inclusief huursubsidie en 

renteaftrek. Zie samenvatting daarvan in bijlage. Aan de kostenkant wordt meestal vergeten dat ook het 

bedrijfsleven enkele miljaarden euro’s aan transactiekosten voor accountants and consultants bespaart als 

procedures, korting en toeslagen verdwijnen, waarmee productiviteit toeneem. Ook de maatschappelijke 

baten worden veelal vergeten. Die zijn fors door gebruik van hoogwaardige producten, vakmanschap in 

kleinbedrijf, duurzame innovaties, alsmede betere sociale hulp en minder milieuaantasting. De 

kostenbesparingen bij de overheid en in het bedrijfsleven alsmede deze baten geven impulsen die 

economisch groei verhogen. Als de impulsen worden meegenomen, wordt de balans van 

overheidsboekhouding veel gunstiger, want zelfs een beperkte economische groei gedurende enkele jaren 

genereert meer belastingsinkomsten dan de overheidkosten, die gemaakt moeten worden voor de 

regelarme uitkering op het huidige uitkeringsniveau. In bijlage is dit onderbouwd. Een groei van 2% – 3% 

per jaar door de sociale en technologische innovaties voor duurzame ontwikkeling gedurende meerdere 

jaren is aannemelijk voor de Nederlandse economie, die nu teveel op kostenbesparing is gericht en aan 

kwaliteit inboet. In hoeverre deze impuls daadwerkelijk wordt gerealiseerd, kan op voorhand niet worden 

bewezen, maar de kans daarop is groot als de samenleving voorwaarden schept en mensen motiveert om 

activiteiten te ontplooien.  

Hoe verder? 

De invoering van het basisinkomen moet ongetwijfeld aan diverse voorwaarden voldoen om negatieve 

bijeffecten te beperken. Een aantal negatieve bijeffecten zijn te voorzien en te beperken. Het is 

aannemelijk dat veel mensen aanspraak willen maken op het basisinkomen. Een scherpe afbakening van 

degenen die er aanspraak op kunnen maken is nodig. Een eenvoudige afbakening is tot burgers van 

Nederland, dus ook Nederlanders in het buitenland en op de Nederlandse Antillen voor zover niet 

verzelfstandigd (Fransen betalen toch ook voor Frans Guyana). Het voorkomen van oneigenlijk gebruik 

omdat EU ingezetenen zich in Nederland vestigen is wel noodzakelijk. Ook moet het verschil tussen het 

basisinkomen en het netto loon voldoende groot zijn om de keuze voor een baan te motiveren. De 

solidariteit tussen baanlozen en baanhouders mag niet te veel onder druk staan. Derhalve moet haast 

gemaakt worden met vermindering van het verschil tussen bruto en netto loon door meer eco-taxen 

(belastingen op ruimte, grondstoffen en energie) en afschaffing van allerlei aftrekposten en fiscale 

kortingen die de beloningen en inkomsten uit elkaar doen groeien. Voorts moet het verdringen van banen 

door het basisinkomen worden beperkt. Handhaving van de CAO regels mag scherper zijn. Hiertoe 

moeten de vakbeweging en ondernemingsraden sterkere instrumenten krijgen om de naleving van de 

CAO’s te handhaven. De naleving wordt vergroot als zowel werkgever als werknemer individueel 

aansprakelijk gesteld kan worden voor het ontduiken van de regels, waarbij wij voorstellen dat 

taakstraffen worden opgelegd in plaats van boetes, omdat boetes kunnen worden verrekend.  

Het basisinkomen is geen panacee maar een sociaal mechanisme om die kwaliteitsverhoging te 

stimuleren. Dit kan in enkele stappen worden ingevoerd te beginnen met de regelarme uitkeringen. De 

PvdA kan daarbij haar emancipatierol hervinden. Het is ook politiek haalbaar omdat er voor liberale en 

progressieve partijen voordelen inzitten: er is meer vrijheid voor het individu; minder regulering en er is 

inkomenszekerheid, sociale cohesie en kwaliteit bij een vergelijkbare belastingdruk.  
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Bijlage raming Robin Fransman 

 

Voorbeeld van overheidsbudget door Robin Fransman, Basisinkomen, Het Alternatief voor de 

Rondpompmachine in Follow the Money, 26-2-1014. 

1. Iedere Volwassene (vanaf 21 jaar)krijgt een belastingvrij basisinkomen gelijk aan de helft van de  

2. AOW voor een echtpaar (760 euro per maand). 

3. Ieder kind (tot en met 20 jaar) krijgt daar de helft van (380 euro per maand) te betalen aan de 

ouder(s) of verzorger(s) met het wettelijk gezag over dat kind. 

4. Het minimumloon wordt verlaagd van 1480 euro naar 1000 euro per maand. 

5. Inkomstenbelasting wordt een sociale vlaktaks met twee schijven, 25% tot 60.000 euro per jaar, 

45% vanaf 60.000 euro per jaar (op fiscale eenheid, c.q. huishouden). 

6. Alle uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering en kinderbijslag worden afgeschaft (inclusief de 

WW en WAO, waar mensen zich vrijwillig en privaat voor kunnen verzekeren). 

7. Alle heffingskortingen, aftrekposten en belastingvrije voeten in de inkomstenbelasting worden 

afgeschaft (inclusief de hypotheekrenteaftrek). 

8. Kinderopvang wordt gratis voor werkenden 

9. Voor alleenstaande chronisch zieken, gehandicapten en alleenstaande ouderen zonder aanvullend 

pensioen blijft de bijzondere bijstand bestaan. 

Een dergelijk basisinkomen kost circa 102 miljard euro per jaar. Gratis kinderopvang telt op tot 12 

miljard, Bijzondere bijstand komt waarschijnlijk uit op zo’n 10 miljard. Samen 124 miljard euro. 

Daar gaan de besparingen en opbrengsten vanaf: 

AOW, uitkeringen, toeslagen                        75 miljard euro 

Studiefinanciering                                           4 miljard euro 

Uitvoeringskosten                                           2 miljard euro 

Aftrekposten, heffingskortingen                   40 miljard euro 

Totaal                                                          121 miljard euro 
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Onze beoordeling 

Met hypothetische, eenvoudige doch realistische getallen illustreren wij het belang van de economische 

impuls, zoals door de bovengenoemde activiteiten voor duurzame ontwikkeling. Het gaat ons hierbij om 

de orde van grootte, meer realistische ramingen kunnen door andere organisaties worden gemaakt. De 

raming is samengevat in tabel 1.  

Tabel 1. Overheidskosten en inkomsten aan de hand van eenvoudige, realistische aannames. 

 Kosten van  baanlozen Inkomsten van baanhouders Saldo overheid 

Baanloos 

(mln) 

Gem. 

uitkering 

(€/jaar) 

Uitkering 

(mld 

€/jaar) 

Baan 

houders 

(mln) 

modale 

loon 

(€/jaar) 

loonsom 

(mld 

€/jaar) 

belasting 

inkomsten 

20% loon 

(mld 

€/jaar) 

Budget: 

belasting- 

uitkering 

(mld 

€/jaar) 

Extra 

baten 

(mld 

€/jaar) 

Initiele 

situatie 

1 12.000 12,0 7 35.000 245 49 37 0 

Extra 

baanloze 

1,4 12.000 16,2 6.7 35.000 233 47 30 -6,7 

Kwaliteit 

impuls  

1,4 12.000 16,2 6.7 40.500 269 54 38 0,7 

Aannames: extra baanlozen 5%, 10% productiviteitseffect door impuls voor duurzame ontwikkeling, 

uitgaande van € 55.000 per werknemers waardecreatie op basis van het Bruto Binnenlands Product per 

werknemer. 

 

Stel dat er 1 miljoen baanlozen zijn met een jaaruitkering van 12.000 euro per persoon. De kosten van de 

overheid zijn dan 12 miljard euro per jaar. Stel dat deze uitkeringen worden opgebracht door de 

loonbelasting op 7 miljoen baanhouders die gemiddeld 35.000 euro jaarinkomen ontvangen en 20% aan 

belastingen en premies afdragen (deze getallen zijn hypothetisch maar niet ver van de realiteit).  Dan is 

het netto overheidsbudget 37 miljard euro per jaar: 7 miljoen/1.000 * 35.000 * 0,2 - 12 miljard. Zie de 

eerste regel in tabel 1.  

Stel vervolgens dat na de invoering van de regelarme uitkering 5% van de baanhouders de uitkering 

verkiest, bijvoorbeeld veel oudere werknemers. Dan daalt het netto overheidsbudget met 6,7 miljard euro, 

omdat meer inkomen moet worden uitgekeerd en minder belastingen worden geïnd. Zie de tweede regel 

in tabel 1.  

Als daartegenover staat, dat de overgebleven werknemers gemiddeld 10% productiever worden, omdat de 

economie een impuls voor duurzame ontwikkeling krijgt en minder kosten aan overheidsregulering  door 

de overheid en het bedrijfsleven worden gemaakt nemen de belastinginkomsten fors toe. Het netto 

overheidsbudget wordt dan circa 38 miljard euro per jaar, ofwel 0,7 miljard euro positief ten opzichte van 

de initiële situatie met de uitkering. Zie de derde regel in tabel 1. 


