
 

  

 

Financieel overzicht basisinkomen. 8-9-2015

Overzicht gemaakt door Harry Ebbink (lid VBi, basisteam Amsterdam) 

Bronnen: cbs.nl 2014, miljoenennota 2015, jaarverslag UWV 2013.

KOLOM I KOLOM II KOLOM III KOLOM IV KOLOM V KOLOM VI

Inwoners Basisinkomen Basisinkomen Directe Af: belasting- Tekort

Nederland per maand per jaar besparingen inkomsten (****)

18 + (*) per persoon totaal per jaar (**) (***)

(bruto) (x miljard) (x miljard) (x miljard) (x miljard)

13.386.487   € 1.000 160,6              95,8 67,5               -2,6                   

13.386.487   € 1.100 176,7              95,8 74,2               6,7                    

13.386.487   € 1.200 192,8              95,8 81,0               16,0                  

13.386.487   € 1.300 208,8              95,8 87,7               25,3                  

13.386.487   € 1.400 224,9              95,8 94,5               34,6                  

13.386.487   € 1.500 241,0              95,8 101,2             44,0                  

13.386.487   € 1.600 257,0              95,8 107,9             53,3                  

13.386.487   € 1.700 273,1              95,8 114,7             62,6                  

13.386.487   € 1.800 289,1              95,8 121,4             71,9                  

(*) Nederland heeft 16.829.289 inwoners. Voor de inwoners jonger dan 18 jaar (3.442.802 inwoners)

 wordt de huidige kinderbijslag (3,2 miljard euro) "kinderbasisinkomen." 

Dit is dus geen extra kostenpost.

(**) Directe maximale besparingen. Huidige sociale zekerheid  en voorzieningen voor lage inkomens.

AOW en Anw (36,0), Werkloosheidsuitgaven (12,6), Arbeidsongeschiktheidregelingen (11,8), bijstand (6,5).

Huurtoeslag (2,4), zorgtoeslag (3,8), kinderopvangtoeslag (2,0), kindgebonden budget (1,0).

Studiefinanciering (4,9).

Algemene heffingskorting (11,8).

Uitvoeringskosten (3,0).  TOTAAL  95,8 miljard.

Er kan besloten worden om een deel van de huidige sociale zekerheid wel te behouden.

(***) Over het basisinkomen moet belasting betaald worden. We gaan voorlopig even uit van het tarief in 

schijf 2 en 3, 42 %. 

Er kan besloten worden om de laagste inkomens een fl inke heffingskorting te geven om op een nader te

bepalen netto minimum inkomen te komen. Dat kost dan natuurlijk vele miljarden.

(****) Om het onstane tekort weg te werken hebben de verschillende politieke partijen vele mogelijkheden.

Voorbeelden: Jongeren tot 25 jaar een lager basisinkomen geven. Besparing +/- 5 miljard

Hypotheekrenteaftrek afschaffen Besparing +/- 10 miljard

Zelfstandigenaftrek afschaffen Besparing +/- 1,7 miljard

BTW verhogen Besparing ???

Vermogensbelasting verhogen. Besparing ???

Ook zijn er vele inverdieneffecten die niet of zeer moeili jk in geld zijn uit te drukken.


