
Bijlage 1 Financiering Basisinkomen 

Bij een richtinggevend bedrag van € 800 per maand                                                       

bedragen x 1 miljard euro 

  

                                                                                                                            

Kosten invoering  

Basisinkomen 

13,5 miljoen mensen (iedereen boven 18 jaar) * € 9600 basisinkomen per  jaar, 

wordt door middel van een maandelijkse uitkering aan iedereen uitbetaald.   

€ 129,600 

   

                                                                                     Dekking invoering  Basisinkomen 

Inkomen en belastingen particulieren   

Vervallen van de Bijstand   €   5,600 

Vervangen AOW (€ 35 miljard totaal aow - € 6 miljard compensatie 

alleenstaanden)   

€ 29,900 

Vervangen ANW uitkering nabestaanden tot hoogte OBI 36000 mensen   € 0,290 

Besparing arbeidsongeschiktheidsuitkeringen minus basisinkomen €  10 mld 

minus basisinkomen voor 810.000 mensen   

€ 7,778 

Besparing WW.€  6 mld minus basisinkomen voor 430.000 mensen   € 4,128 

Vervallen studievoorschot en basisbeurs meerderjarige MBO studenten   € 0,300 

Gedetineerden betalen het basisinkomen als eigen bijdrage 10.000 mensen   € 0,096 

Omzetting belastingschijven naar 37%, 40%, 45%, 55% en 65%  en aan de hand 

daarvan schijf verlengen/verkorten.   

€ 12,000 

Vervallen alle kortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, 

inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, alleenstaande 

ouderenkorting. Om werken lonend te maken wel een arbeidskorting van 2400 

euro.   

€ 30,000 

Hoge Btw naar 23% (Scandinavisch niveau)   € 3,910 

Lage btw naar 7%  (Duits niveau)   € 0,793 

Besparen kinderopvangtoeslag ivm verlaagde arbeidsparticipatie   € 0,200 

Eenmalige extra korting op het aftrektarief van de hypotheekrenteaftrek naar 35% 

effect structureel   

€ 2,000 

Harmoniseren vermogenstoets toeslagen   € 0,500 

Vervallen giftenaftrek en dan BTW compensatie ANBI-instellingen (20 milj)   € 0,300 

SZW: OBI vervangt IOAZ, BBZ   € 0,060 

Vereenvoudiging vervallen aftrek specifieke zorgkosten   € 0,400 

   

Totaal particulieren   € 98,255 

   

B. Inkomen en belastingen bedrijven   

Afschaffen zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek en startersaftrek   € 2,563 

Afschaffen Vamil   € 0,040 

Invoeren maximum grondslag waarop de 30%-regeling kan worden toegepast   € 0,187 

Afschaffen subsidie bijstook biomassa   € 0,300 

Financiële transactiebelasting   € 5,000 

Deels afschaffen vrijstelling energiebelasting gebruik gas in wkk-installaties   € 0,200 

EZ: herprioritering onderzoek en innovatie WBSO en innovatiebox (boven 

100.000 halvering subsidie. Grens 400 uur ZZP, tweede schijf halveren)   

€ 0,493 

Afbouwen landbouwvrijstelling IB/VPB   € 0,472 

Afschaffen loonkostenvoordeel LKV   € 0,297 



Vervangen starters en meewerkaftrek door OBI   € 0,220 

Vervangen zelfstandige aftrek door OBI   € 2,340 

Verhoging VPB belasting van beide schijven met 1,5 %   € 1,080 

Automatiseringsbelasting gedifferentieerd naar grootte bedrijf. Gemiddeld € 250 

per bedrijf * 1,5mln bedrijven   

€ 0,380 

Totaal bedrijven  € 13,572 

  



 

C. Uitgaven en inkomsten overheden overig  

Overbodig geworden regelingen tbv banencreatie of mensen aan het werk 

helpen. Bijvoorbeeld sectorplannen, actieplan 50+ etcetera 

 € 0,600 

Overbodig worden van reïntegratiebudget gemeenten en UWV door OBI  € 0,695 

Ombuigingen ontwikkelingssamenwerking  € 0,200 

Legaliseren softdrugs  € 0,175 

Asiel: zelfvoorzieningsysteem voor gezinnen die niet rechtmatig in NL 

verblijven 

 € 0,019 

Efficiencykorting kleine subsidieregelingen vws  € 0,016 

Afschaffen bijzondere voorzieningen oorlogsgetroffenen  € 0,070 

Defensie: lagere norm inzetbaarheid krijgsmacht  € 0,200 

Defensie: efficiency wapensystemen  € 0,038 

Defensie: internationale samenwerking, bv samenvoegen landmacht en marine 

NL en D ea besparingen 

 € 0,547 

EZ: ondernemen besparen, o.a. verlagen uitgaven KvK  € 0,016 

Spoor: afschaffen nationale kop op ambitie ERTMS  € 0,100 

BZK: verambtelijking Logius (ICT)  € 0,011 

Taakstelling vermindering uitgaven Rijk  € 6,610 

Verminder subsidies: taakstelling Rijk  € 0,500 

Besparing UWV SVB door versimpeling en/of afschaffing regelingen 30 % op 

apparaatskosten (1,9 mld totaal) 

 € 0,633 

Besparing Gemeentefonds omdat gemeenten geen bijstand meer hoeven uit te 

betalen en controleren 

 € 1,580 

Besparing zorgkosten (dankzij invoering basisinkomen minder stress, mensen 

zijn gelukkiger en daardoor minder zorgkosten. netto BKZ 67,8 mld*8,5%.  (1) 

 € 5,763 

Totaal overheid  €     

17,773 

  

Totaal ombuigingen particulieren (98.255), bedrijven (13.572) en overheid 

(17.773) 
 €  

129,600 

  

(1) In experiment in Canada daalde deze kosten met 8,5%)  

( http://basicincome.org.uk/2013/08/health-forget-mincome-poverty/ ) 

bronnen: Ministerie Financiën Ombuigingslijst, Sleuteltabel 
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