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 Voorwoord  bij een duaal boek  

“Onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland: een majeur plan en nog betaalbaar ook!” heette het  

artikel  waarvan ik in 2015 zo’n 30 bladzijden schreef, zonder  het te voltooien. Onvoltooide  concept 

tekst zond ik zowel aan voorstanders alsook aan mogelijke tegenstanders van “het basisinkomen”, 

met de vraag om er inhoudelijk commentaar op te geven. Ik hoopte op inhoudelijke reacties die me 

zouden helpen om de concepttekst te verbeteren.   

Sommigen deden dit, ik noem Harry Ebbink, Alexander de Roo, Abram Visser, Rosan Brunger, Eric 

Binsbergen:  dank voor jullie commentaar , ik heb er veel aan gehad;  dat zie je  in deze tekst. De 

meesten aan wie ik concepttekst toezond hebben echter mijn vraag niet beantwoord. Dit gaf mij te 

denken, aanleiding om in plaats van het artikel een boek te gaan schrijven. Een artikel is bij nader 

inzien een te beperkt kader. Zoiets gecompliceerds als de invoering van een basisinkomen in een 

vermoeide verzorgingsstaat kan ik in één artikel niet goed  behandelen - niet zodanig dat het te 

denken geeft zowel aan voorstanders als aan tegenstanders alsook aan onbevangen Nederlanders.  

Het concept artikel  was een te geforceerde samenpersing van 2 heel verschillende boodschappen:  

Boodschap 1 – bestemd voor tegenstanders en twijfelaars -  was en is:  “Invoering basisinkomen is 

een reële optie waar Nederland beter van wordt. Mits de politiek.nl ervoor kiest”.     

Boodschap 2  -  bestemd voor onszelf  - was en is:  “Als wij voorstanders  niet zeggen welk 

basisinkomen we precies bedoelen – hoe hoog en hoe onvoorwaardelijk  -  en als we niet zeggen 

welke goede bemiddelingen onze goede bedoelingen gaan waar maken en als we ook niet zeggen 

welk flankerend beleid hierbij nodig is, zal de politiek.nl nooit kiezen voor de invoering van welk 

basisinkomen dan ook. “   Zelfs de minimale optie in het laatste hoofdstuk wordt dan niet gekozen.   

Beargumenteerd stelling nemen op twee fronten vergt meer tekst dan mogelijk is in één artikel, laat 

staan in twitter of dito internet uiting. Vandaar dus nu een heus boek (waaruit overigens elke zin en 

ook de hele tekst vrijelijk, met of zonder bronvermelding, via het internet verspreid kan worden).  

Twee maal frontaal is ‘duaal’, maar er is nog een reden om dit boek ‘duaal’ te noemen:  het model 

basisinkomen dat erin wordt uitgewerkt betreft de invoering van een basisinkomen waarvan de 

doelgroep, de hoogte en de onvoorwaardelijkheid eenduidig zijn en waarvan de uitvoering – de 

verstrekking van dit basisinkomen aan volwassen Nederlanders  - langs twee wegen verloopt, 

enerzijds via de overheid (vO) anderzijds via de werkgever (vW). Deze dualiteit in de uitvoering is 

voor liefhebbers van onvoorwaardelijk basisinkomen moeilijk te vatten en wordt daarom in dit boek 

uitgelegd en toegelicht. Dit helpt hopelijk om  in te zien dat zonder zo’n duale uitvoering een voorstel 

voor invoering van basisinkomen in Nederland kansloos is. Zonder uitgerekend plan voor de 

uitvoering  zie ik niet dat de politiek.nl ooit voor onvoorwaardelijk basisinkomen zal kunnen kiezen.  

Ik wilde het artikel niet opsplitsen in twee artikelen. In dat geval zou ik vrezen voor twee halve 

discussies die elkaar niet meer weten te vinden en dus niet meer bijdragen aan de hele discussie die 

nodig is om in de Nederlandse democratie te kunnen besluiten tot de invoering van een houdbaar  

basisinkomen. Het boek  is een geheel dat meer is dan de som van twee delen. De meerwaarde is dat 

de delen tot elkaar komen.  

Bij elkaar komen, met diverse opvattingen en bovenal met een open mind, is een noodzakelijke 

voorwaarde zowel voor invoering van het basisinkomen.nl alsook voor verbetering van de democratie  
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(richting regelmatige deliberatie en heldere besluitvorming door en voor het hele volk.nl)  Deze twee 

veelomvattende processen kunnen  elkaar versterken. Mede dank zij de voorgestelde kombinatie van 

meer democratie en invoering basisinkomen geeft het boek  zicht op een beter Nederland . 

In een betere democratie hebben burgers ‘civic virtue’om zich te informeren over zaken die voor de 

inrichting van hun samenleving van belang zijn - ook indien de nodige informatie het bestek van een 

artikel of tweet overstijgt . Welingelichte burgers  kunnen dan weloverwogen hun bijdrage leveren 

aan de politieke meningsvorming en aan de politieke besluitvorming . (Ironie of democratie: wie mijn 

concept artikel te lang vond om doorheen te komen krijgt nu een nog langere tekst te lezen.) 

De uiteindelijk beoogde doelgroep van dit boek bestaat uit politici en andere beleidsmakers. In een 

betere democratie zijn dit alle burgers, maar in de onvolwassen democratie van Nederland anno 

2016 is dit vooral de politieke elite. Deze “verzorgingsstatelijke” elite omvat niet alleen gekozen 

volksvertegenwoordigers, maar ook topambtenaren, overlegpartners in de polder, andere 

koepelorganisaties, preferred suppliers van beleidsonderzoek, wetenschappelijke adviseurs, 

planbureau’s, politieke commentatoren, publicisten, lobbyisten, columnisten en zelf benoemde 

opiniemakers. Vele hoogopgeleide Nederlanders maken er deel van uit, gedurende kortere of 

langere tijd, soms zonder dat ze het zelf beseffen. Decennialang kon ik als socioloog deelnemen aan 

de verzorgingsstatelijke elite. Ga ik nu als pensionado met dit boek een nieuwe elite in?  

Vaak wordt “de” elite in tegenstelling tot “het” volk gezien, maar welbeschouwd is een elite een deel 

van het volk – een deel dat als voorhoede kan functioneren, maar soms ook na verloop van tijd een 

zittende klasse wordt of alleen nog maar een achterhoede gevecht voert.   Elites zijn democratisch 

indien en voorzover ze zich manifesteren in publiek debat en zich uiteindelijk onderwerpen aan de 

volkswil, zoals deze zich ontwikkelt onder invloed van alles wat er leeft in de samenleving, the 

wisdom of crowds, die veel meer  omvat dan enkel het gedachtegoed van het volksdeel “elite”.  

De teneur van de  term “elite” verschilt in hoge mate, afhankelijk van wie in welke kontekst de term 

hanteert. Bij corpsstudenten klinkt het zelfgenoegzaam, bij Wilders stigmatiserend. Als socioloog zie 

ik het echter als een beschrijvend begrip dat een bepaalde reeel bestaande maatschappelijke 

ongelijkheid aanduidt, zonder daaraan bij voorbaat een waarde oordeel te verbinden.   In de 

sociologie wordt een  maatschappelijke elite gekenmerkt door een eigen gemeenschappelijk 

gedachtegoed ten aanzien van de inrichting van de maatschappij. De elite gelooft dat haar 

gedachtegoed superieur is aan wat gewone mensen vinden en slaagt er vaak in ook deze gewone 

mensen zelf te doen geloven dat het elitaire gedachtegoed superieur is . Soms is dit inderdaad het 

geval, maar elitair gedachtegoed is niet per se een goede gedachte. Het kan ook zijn dat the wisdom 

of crowds superieur is en de experts een tunnelvisie of anderszins ongelijk hebben.1 Het eigen 

gedachtegoed is overigens niet in absolute zin gemeenschappelijk;  het laat ruimte voor verschillende 

opvattingen en discussie binnen de elite, ruimte voor ontwikkeling van het eigen gedachtegoed 

naarmate de tijd voortschrijdt.  Deze ontwikkeling van het gedachtegoed is niet (wat de elite denkt) 

per se voortschrijdend inzicht, maar kan ook achteruit schrijdend inzicht zijn, zoals het terugdeinzen 

voor een majeure verandering waarvan het grote belang nog wel bestaat maar niet meer wordt 

ingezien. 

                                                           
1 James Surowiecki ‘THE WISDOM OF CROWDS’ 2004 
David H.Freedman “WRONG (Why Experts Keep Failing Us – And How to Know When Not to Trust Them’. 2010 
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Het gemeenschappelijke in het gedachtegoed betreft vooral wat er niet ter discussie mag staan 

(denktaboes). Als het elitaire gedachtegoed tot op zekere hoogte geen goede gedachte meer is –  zie 

de verzorgingsstatelijke elite anno 2016 – gaat het niet om falikante onwaarheden maar meer om 

halve waarheden. Hoofdstuk 6 “ een lekkende denktank van de verzorgingsstatelijke elite” benoemt 

dergelijke  halve waarheden  en geeft aan welke andere helft van de waarheid weggelaten wordt of 

anderszins weglekt. Dit is geen liegen of bedriegen en zelfs Talleyrands  “c’est pire qu’un crime, c’est 

une faute” is niet van toepassing. Het is de doorwerking van een neoklassiek sprookje -  te mooi om 

er niet in te geloven, maar tegelijkertijd ook te mooi om waar te zijn, het sprookje van “the invisible 

hand”. Minder mooi is dat dit geloof ertoe leidt dat in de poilitiek de volkswil ter zake zich maar half 

manifesteert . Behoudzucht wint het van veranderzucht. Democratie betoont zich onvolwassen. 

Deze tekortkoming in onze huidige democratie is niet alleen de denktank (het CPB)  aan te rekenen, 

maar ook en vooral de “ volksvertegenwoordiging” zelf. De politiek, die nogal vervreemd is van het 

volk dat zij zou vertegenwoordigen, slikt de halve waarheden van de denktank alsof het hele 

waarheden zijn. Hiermee neemt zij standpunten in, die deels indruisen tegen het algemeen belang 

(de latente volkswil, ‘le volonté génerale’). De  politiek verschuilt zich dan achter het gezag, dat zij in 

te hoge mate toekent aan haar denktank.  (Het woord  “elite” is vrouwelijk, ook al betreft het 

merendeels een mannenbolwerk ) Zo verantwoordt deze politiek zich tegenover haar kiezers voor 

een beleid dat de kiezers eigenlijk niet willen. ( Ook het overwegend manlijke bolwerk “de politiek” is 

taalkundig vrouwelijk.)               

Ik nodig de lezer (m/v) graag uit om mee te denken en tegen te denken over wat dit boek beweert en 

beargumenteert. Aan de deliberatie terzake is deel te nemen onder meer via  cives@ziggo.nl    

Michiel van Hasselt                                                                                                                        januari 2016 
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Hoofdstuk 1      Inleiding:  een menswaardig bestaan voor iedereen 

Menswaardig bestaan willen we allemaal  – voor onszelf en voor elkaar. Menswaardig bestaan is wel 

een lastig begrip, het verwijst naar drie klassieke waarden die ons aanzetten tot beter samen leven: 

vrijheid, gelijkheid en broederschap. Naarmate we meer leven in deze waarden en genoeg geld 

hebben om van te leven noemen we ons bestaan ‘menswaardig’.  

In de Franse revolutie, en later ook in de Russische revolutie, zijn deze waarden gemobiliseerd om 

vervolgens te verkeren in het dictatoriale tegendeel van menswaardigheid:  de guillotine bij 

Robespierre,  strafkampen bij Lenin en Stalin. Van de weeromstuit werden toen Nederland en andere 

naties wars van politieke visies en vergezichten. Ze hadden nog wel de universele verklaring van de 

rechten van de mens2 ondertekend maar wilden zich niet meer laten leiden door “utopische” 

waarden. Ze transformeerden zichzelf tot verzorgingsstaten die in hun arrangementen nog wel enige 

vrijheid, gelijkheid en broederschap tot uitdrukking brachten maar de daarvoor nodige solidariteit 

niet meer konden blijven opbrengen of onderhouden. Zodoende verkeren we nu in een chagrijnig 

geworden verzorgingsstaat die bezig is de eigen arrangementen af te bouwen zonder zicht te geven 

op een betere toekomst. 

Ooit zou de verzorgingsstaat, die nu meer dan een halve eeuw oud is, het welzijn van de burgers 

waarborgen , maar in feite biedt hij aan vele burgers nog steeds geen echt menswaardig bestaan.  Er 

is wel  al veel gedaan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een goed leven hebben , op sociaal- 

en gezondheidsgebied, en ook op het gebied van wonen en werken. Maar menswaardig bestaan 

blijft een lastig begrip. Het vereist ook dat iedereen over bestedingsmiddelen beschikt, genoeg om - 

sober of anderszins - een goed leven te kunnen leiden.     

Als we dit, ook in financiële zin, menswaardige bestaan echt willen moet er dus iets gebeuren.  Hoe 

kunnen we het financiële systeem zo inrichten dat iedereen in Nederland de kans heeft op een 

menswaardig bestaan?   

Globaal gezien zijn er drie mogelijkheden :  1. Ieder voor zich, God voor ons allen:  we kiezen ervoor 

dat ieder zijn eigen boontjes moet doppen en  waar dit niet lukt een beroep moet doen op de 

maatschappij, familie, buren, kerken, goede-doelen-stichtingen etc. De situatie die vroeger bestond. 

2. Structurele ondersteuning op individuele basis via de overheid: we kiezen ervoor om via 

toeslagen, subsidies en belastingen het voor de “armlastigen” mogelijk te maken om met een te laag 

inkomen toch een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Denk aan WW-uitkeringen, WIA, 

toeslagen, PgB’s  etc. Een circuit waarbij individueel aanvragen moeten worden gedaan, 

beoordelingen en controles moeten plaats vinden , die leiden tot vernederingen en achterdocht en 

misbruik. Een doorpompen van premies en uitkeringen via een groot en duur overheidsapparaat en 

ingewikkelde vervelende procedures. De situatie zoals we die nu kennen. 

                                                           
2 Het basisinkomen kan zich baseren op artikel 22: “Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op 
maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door midddel van nationale inspanning en 
internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende 
Staat,de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezeenlijkt worden.”   
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3. Een vast bedrag per maand voor iedereen*: om de minimale kosten van wonen en leven te 

kunnen dekken. Hiermee worden niet alle financiële pijnpunten in één keer opgelost, maar er wordt 

wel een solide basis gelegd voor een systeem  waarin iedereen*  de kans krijgt om een menswaardig 

bestaan te leiden. (iedereen*   = iedere inwoner van Nederland boven de 18 jaar die langer dan 5 jaar 

legaal in Nederland woont).  Invoering van een basisinkomen brengt ons een nieuwe situatie  waarin 

iedereen menswaardig kan leven. De vraag waarom Nederland met de invoering van zo’n 

basisinkomen zou kunnen of moeten beginnen komt in hoofdstuk 2  aan de orde. 

Steeds meer landen zien  een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) voor al hun ingezetenen als  

haalbaar en nastrevenswaardig. Ze zetten het op de politieke agenda in hun eigen land en maken 

soms al een experimenteel begin met de verwerkelijking. Basic Income Earth Network BIEN houdt 

deze ontwikkelingen bij3 .  Nederland anno 2015 overweegt een aantal lokale experimenten te 

starten om iets van het basisinkomen in de praktijk uit te proberen  (bijstandsuitkering zonder 

verplicht werk zoeken, crowdfunding basisinkomen voor enkele zelfstandigen). Verdergaande 

pleidooien voor algemene invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen door onder meer  

Rutger Bregman en de vereniging basisinkomen Nederland onder leiding van Ad Planken stuiten 

vooralsnog op scepsis. Opinie- en beleidsmakers in Nederland doen er nogal schamper over: 

- Wat, gratis geld voor mensen die daarna op hun gat gaan zitten om lekker niets te doen? 

- Pas op, het arbeidsaanbod zal dalen, vanwege het basisinkomen 

- Hiermee wordt het probleem van de werkloosheid niet opgelost 

- Als iedereen basisinkomen krijgt – ook rijkaards die het niet nodig hebben – is het onbetaalbaar. 

Dit geschamper snijdt geen hout. Basisinkomen maakt mensen niet lui, doet het arbeidsaanbod niet 

dalen en doet de werkloosheid niet stijgen. Het is niet onbetaalbaar, althans niet in de duale opzet 

die wij voorstellen. En het is niet verkeerd dat ook de rijkaards in Nederland een basisinkomen 

krijgen; zij maken deel uit van ons volk en kunnen  uit dien hoofde er recht op hebben (zoals ze nu 

ook recht op AOW kunnen hebben);   hun belastingplicht is zodanig progressief dat ze als het ware 

hun eigen basisinkomen betalen (en meebetalen aan basisinkomens van anderen).                                 

Als Nederland straks iets meer belastinggeld aan basisinkomens uitgeeft – meer dan nu aan 

voorwaardelijke sociale zekerheid – heeft dit grote voordelen die niet op andere wijze behaald 

kunnen worden. We zullen deze voordelen presenteren ( in hoofdstuk 3 en 8 ). Ook de nadelen 

komen aan bod, met name de extra kosten voor de schatkist.nl  (hoofdstuk 4). We leggen uit waarom 

het niet te verwachten is dat basisinkomen mensen lui maakt of weg houdt van de arbeidsmarkt 

(hoofdstuk  5). Heersend onbegrip hierover wordt gevoed door gezaghebbende mainstream 

economen, die niet getuigen van diepgaand inzicht in de veranderende arbeidsmarkt annex 

werkloosheid  ( hoofdstuk  6). Invoering van economisch verantwoord basisinkomen in Nederland 

kan experimenterenderwijs en stapsgewijs op drie manieren (hoofdstuk 7).We willen starten met 

een grote stap voorwaarts: geef de volwassen Nederlanders onvoorwaardelijk recht op € 800 per 

maand , met facultatief een voorwaardelijke toeslag voor alleenstaanden (hoofdstuk 8).    

                                                           
3 Basic Income Earth Network   www.basicincome.org 
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Invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle kiesgerechtigde Nederlanders gaat in 

onze visie gepaard met veelomvattend flankerend beleid, met name:  

- op basisniveau alle bestaande voorwaardelijke sociale zekerheid afschaffen;  

- werkgevers verplichten om onvoorwaardelijk basisinkomen te verstrekken aan werknemers wier 

loon nu hoger is dan het basisinkomen; en deze werkgevers meteen het recht geven om deze huidige 

lonen (= arbeidsinkomens) te verlagen met het basisinkomen-bedrag. (Basisinkomen is géén 

arbeidsinkomen. Ook indien een basisinkomen via de werkgever – en niet via de overheid – wordt 

verstrekt is het onvoorwaardelijk  en dus géén arbeidsinkomen); 4 

-  de regeldruk verminderen en de bureaucratie versoberen; wettelijk minimumloon afschaffen;   

- het belastingstelsel en mogelijk ook het kiesstelsel eenvoudiger en rechtvaardiger maken;  

 - meer persoonlijke ontwikkeling  en meer mantelzorg mogelijk maken, welbevinden whatever; 

- diverse detailmaatregelen, zoals (basis)zorgverzekeringspremie inhouden op basisinkomen.   

OBi in combinatie met dit flankerende  beleid heeft voor de hele samenleving grote ingrijpende en 

positieve gevolgen, denk aan: arbeidsmarkt, inkomensverdeling, belastingherziening, 

armoedebestrijding, misdaadpreventie, (volwassenen-)onderwijs, gezondheidszorg, politiek 

burgerschap,  samenlevingsopbouw en welzijnswerk. Invoering basisinkomen  “das 

Grundeinkommen”  is bovenal, zoals Zwitsers en Duitsers zeggen, “ein Kulturimpuls”. 

Een plan dat - als het wordt uitgevoerd - diepgaand en positief inwerkt op zoveel maatschappelijke 

terreinen noemen wij “majeur”.  Basisinkomen.nl  met bijbehorende flankerende maatregelen – 

kortweg OBiN -  is een veelbelovend plan, een  beleidsuitdaging:  om in de Nederlandse politiek -  in 

de vertegenwoordiging van  het Nederlandse volk -   door te denken, door te rekenen, door te 

spreken en door te zetten.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Onvoorwaardelijk basisinkomen is eigensoortig (inkomen sui generis) en dus geen arbeidsinkomen of 
vermogensopbrengst. Soms wordt basisinkomen weliswaar aangeduid als basisloon (cq als ‘earned income tax 
credit’ EITC) of als een bijzonder soort dividend, maar dit is strikt genomen onjuist en leidt tot verwarring. 
Erkend moet worden  - ook in de EU - dat basisinkomen geen loon of dividend is en fiscaal niet als zodanig 
behandeld mag worden.  
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Hoofdstuk 2. Waarom OBI in Nederland?                                                                                                                             

Hoe meer landen een basisinkomen invoeren hoe beter. Basisinkomen ( basic income garantee, a BIG 

idea) is wereldwijd 5een opkomend politiek thema, ook in Europa, met vermaarde voorvechters in 

Duitsland, Zwitserland, Finland, België en Engeland6.  Als het basisinkomen in lage lonen landen (o.a. 

Brazilië en India die er op grote schaal mee experimenteren)  lager is dan in hoge lonen landen zoals 

Nederland, bevordert dit internationaal convergerende arbeidsproductiviteit: voor de bedrijven een 

meer gelijk speelveld in de internationale concurrentie, waardoor in hoge lonen landen 

werkgelegenheid behouden blijft of terugkeert: offshoring wordt deels omgezet in reshoring. Zo 

worden de hoge-lonen-landen in feite minder-hoge-lonen-landen, want het OBI bedrag wordt van 

het loon afgetrokken  – een flankerende loonmaatregel die cruciaal is in onze opzet om 

basisinkomens ‘duaal’ te verstrekken:  in veel gevallen via de werkgever en in veel andere gevallen 

via de overheid.     

Volgens de initiatiefnemer van de wet basisinkomen in Brazilië, oud senator Eduardo Suplicy, is het 

grootste voordeel: basisinkomen verschaft vrijheid.   

Dit geldt ook in Nederland.  Arbeidsovereenkomsten.nl worden weliswaar formeel in vrijheid 

aangegaan, maar feitelijk hebben werknemers geen andere keus zolang zij geen ander inkomen 

kunnen hebben dan het “overeengekomen” arbeidsinkomen.  Dankzij een basisinkomen wordt deze 

verhulde loonslavernij afgeschaft en hoeven we ook niet meer door de hoepels te springen die 

uitkeringsinstanties of kostwinners ons kunnen voorhouden.  

Vrijheid is niet de enige waarde die ten grondslag ligt aan ons streven naar basisinkomen. Gelijkheid 

en broederschap drijven ons evenzeer.  Liberté, égalité et  fraternité, de waarden van de Franse  

revolutie, kunnen  nu in Nederland opnieuw het ‘Leitmotiv’ worden op de weg waar we linksaf slaan 

naar een betere toekomst . Deze waarden worden dan eigentijds ingevuld, aangepast aan de situatie 

waarin de EU-lidstaat Nederland zich nu bevindt.  

De term “linksaf” slaat op de waarde ‘égalité’, die niet door alle voorstanders in dezelfde mate wordt 

gewaardeerd. De invulling van het fankerend beleid bepaalt in hoge mate of - en in hoeverre - de 

invoering van het basisinkomen uitdrukking van links beleid is. Gelijkheid verwijst allereerst naar 

rechtvaardigheid en rechtszekerheid , op grond van de gelijkheid van alle burgers voor de wet. 

Gelijkheid verwijst vervolgens ook (onderliggend of daarbovenuit) naar meer  materiële gelijkheid. 

Dit laatste niet in absolute zin, we streven niet naar totale inkomensgelijkheid /vermogensgelijkheid: 

de baas mag best 3 x het minimumloon verdienen, en topartiesten, topmanagers, toppolitici en de 

koning misschien wel 7 x zoveel, terwijl ikzelf – nu pensionado – me niet geneer wanneer ik 3 x 

zoveel “verdien”  als degene die van slechts € 800 per maand moet rondkomen. Maar de bestaande 

inkomens- en vermogens verschillen zijn op dit moment  groter , veel te groot om nog 

maatschappelijk aanvaard te kunnen worden, groter ook dan nodig is als incentive om goede 

                                                           
5 BIEN Basic Income Earth Network www.bien.com 
6 Juha Sipilä, premier Finland; prof Götz Werner, ondernemer in Duitsland; Roland Duchatelet, ondernemer en 
oprichter basisinkomenpartij Vivant in België; BIEN oprichter en filosoof prof. Philippe van Parijs, in België; de 
Engeldse mede BIEN oprichter econoom Guy Standing (International Organisation of Labour, Geneve), Robert 
en Edward Skidelski (Engelse hoogleraren arbeidsverhoudingen, Keynesiaanse economie en politieke filosofie). 
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topmensen in topposities te kunnen krijgen en houden.  Het zijn onfatsoenlijk grote verschillen die 

afbreuk doen aan de sociale cohesie van Nederland. 

Met het noemen van ‘sociale cohesie’ raken we de derde en hoogste waarde van de Franse revolutie, 

de ‘fraternité’ ofwel broederlijkheid. De term ‘sociale cohesie’ is beleidsjargon en betekent ‘sociale 

samenhang’ , een zwakke vertolking van fraternité. Broederschap geeft doorgaans een stevige 

binding en zorgt aldus voor sociale samenhang. Daarnaast kan stevige samenhang ook voortkomen 

uit verschillende tekortkomingen van mensen waarbij de één de tekortkoming van de ander aanvult 

en vice versa; de lamme en de blinde die elkaars tekortkomingen compenseren tillen complementair 

elkaars leven op hoger plan. Sociologen (Tönnies, Durkheim) hebben rond 1900  al onderkend dat de 

maatschappelijke samenhang zich langzaam ontwikkelt van overwegend egalitair naar overwegend 

complementair. Een andere socoloog (Putnam)7 onderkende rond 2000 dat de maatschappelijke 

samenhang, het sociaal kapitaal, in ontwikkelde landen zoals Nederland de neiging heeft om af te 

nemen, een tendens waartegen de politiek zich zou moeten verzetten teneinde het tij te keren. 

Invoering van een basisinkomen is ook in dit verband politiek relevant, zoals onder meer zal blijken 

bij onze uiteenzetting van de zeven voornaamste voordelen van het basisinkomen, met name de  

boost voor een betere democratie die het gevolg van invoering basisinkomen kan zijn. Burgers doen 

dan de ervaring op dat zij door hun stem te laten horen en uit te brengen  niet alleen de bestaande 

inrichting van hun samenleving in mooie opzichten kunnen behouden maar ook in veel andere 

opzichten, waaronder de inkomensvoorziening, kunnen bijsturen in de richting van een betere 

toekomst. Zo versterkt zich het democratisch zelfvertrouwen van de burgers (die niet alleen behoud 

maar ook verandering willen). Bovendien wordt de onafhankelijkheid van het oordeel van de kiezers 

beter geborgd als zij grondwettelijk recht hebben en houden op een basisinkomen waarvan zij 

zelfstandig kunnen leven.        

Basisinkomen  brengt het basisvertrouwen in onze medeburgers tot uitdrukking en biedt 

bestaanszekerheid voor ons allemaal, menswaardig bestaan, een majeure verandering van onze 

samenleving. 

Invoeren van basisinkomen heeft in het bijzonder  7  grote voordelen:  het reduceert armoede en 

schulden (1); het reduceert grote maatschappelijke ongelijkheid (2); het reduceert bureaucratie, 

rompslomp, regeldruk en repressie van overheidswege (3); het reduceert (de pijn van) werkeloosheid 

(4);  het reduceert dwangmatige arbeid en draagt bij tot betere arbeidskwaliteit(5); het  draagt bij 

aan gezondheid en ontwikkeling van mensen (6); het biedt een alternatief voor gevestigde politiek en 

daarmee een impuls voor betere democratie (7). Meer hierover in hoofdstuk 3 (de zevenklapper) .   

Deze visie is aan Nederlandse beleidsmakers nog niet besteed. Onze premier praat trots over “dit 

prachtige land” en kan daarbij refereren aan landenlijstjes waarin Nederland qua welbevinden hoog 

scoort in de internationale vergelijking.  Hoe het welbevinden in zulke lijstjes wordt gemeten wil de 

premier niet weten, hij is blij met alles wat eruit ziet als onderbouwing van het beeld van hoog 

Nederlands welbevinden – een beeld dat hij als top-verkoper van Nederland graag uitdraagt. 

Naarmate dit prachtige-land-beeld meer ingang vindt bij het Nederlandse volk wordt zijn taak als 

premier eenvoudiger:  hij hoeft dan alleen maar op de winkel te passen en niet de verbouwing te 

realiseren. Basisinkomen? Geen denken aan ! (Rutte nov.’14) Gevestigde politiek zit niet te wachten 

op ingewikkelde plannenmakerij laat staan op daadwerkelijke  regie voor een veelomvattende 

                                                           
7 R.Putnam ‘Bowling alone’ 2000 
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verbouwing van verzorgingssstaat Nederland, een ware transitie van chagrijn naar welbevinden. Er is 

immers al volop welbevinden in Nederland, toch?  

Of toch niet? Want hoe scoort Nederland ter zake van baanperspectieven of werkloosheid, ter zake 

van psychisch welbevinden of angststoornissen, depressiviteit en suïcide, ter zake van samen leven 

of echtscheiding en eenzaamheid, ter zake van luchtkwaliteit of CO2-uitstoot, ter zake van 

vreedzame omgang of zinloos geweld, ter zake van constructief communiceren of afreageren 

(hooligans in het stadion, reaguurders op internet), ter zake van positieve acceptatie of discriminatie 

van  mensen die anders (lijken te) zijn, ter zake van je politiek engageren of je van de politiek afkeren 

(boos of apathisch)? De vraag stellen is haar beantwoorden:  ons prachtige land, de laatste decennia 

geleid door – of althans onderhevig aan – de kabinetten Kok, Balkenende en Rutte, is in toenemende 

mate onwel geworden. Het lijdt aan toegenomen maatschappelijk chagrijn. We lachen minder dan 

vroeger8. Er is sprake van een democratisch vermoeidheidssyndroom9.  

In deze situatie volstaat het niet om op de winkel te passen en te zeggen dat je geen olifant genaamd 

‘Visie’ in je kamer wil zien. De situatie vraagt om ingrijpende verbouwing van de winkel,  dus om  

visie (bouwtekeningen) over hoe de winkel ‘Nederland’ er na de verbouwing uit moet zien.  Majeure 

plannen zijn in deze tijd nodig . Niet enkel de futiele hervormingen met enigszins reactionaire inslag 

die de huidige politiek ten beste geeft (‘spint’ in een ‘frame’) alsof het zou gaan om een geweldige 

vernieuwing  die ons door de crisis heen helpt “vliegwiel voor economisch herstel”. Deze 

hervormingen  (van woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenstelsel) zijn niet meer dan een aantal 

lang uitgestelde reparaties aan de bestaande winkel. Ze fungeren als een ventiel waarmee gevestigde 

politiek gebakken lucht (‘innovatie’) laat ontsnappen , in de hoop zo te ontkomen aan de 

toenemende maatschappelijke druk om de winkel werkelijk te verbouwen. 

Bovenstaande metafoor is ontleend aan de winkelbranche en de bouw, sectoren die erg onder “de 

crisis” lijden, dus misschien minder geschikt zijn om onze boodschap over te brengen. Daarom hier 

nog een metafoor, nu ontleend aan de medische sector :   

Tegen toenemend maatschappelijk chagrijn is invoering onvoorwaardelijk basisinkomen het beste 

medicijn.  Over dit medicijn bestaat veel misverstand, we voegen daarom  een uitgebreide bijsluiter 

bij. Lees de volgende bladzijden:  waarom basisinkomen – maandelijks innemen - ook voor Nederland 

een goed medicijn is, waarom het helpt tegen toenemend maatschappelijk chagrijn en waarom de 

betaalbaarheid per saldo meevalt.   Onze uiteenzetting – deze bijsluiter -  zal zich beperken tot het 

land waarvoor wij als staatsburgers primair verantwoordelijkheid dragen: hoe kunnen we hier een 

basisinkomen invoeren?  Welke voor- en nadelen heeft het?  Wat kost het?  

Dit zijn politiek relevante vragen ook indien andere landen (nog) niet tot invoering van  basisinkomen 

overgaan. Invoering van wettelijk basisinkomen in één enkel land is wel moeilijk maar niet 

onmogelijk; zeker niet in Nederland waar het bbp/nationaal inkomen hoog genoeg is en de politiek 

op zoek is naar meer draagvlak bij de burgers. De moeilijkheid van invoering basisinkomen in één 

                                                           
8 Volgens sociaal psychologisch onderzoek dat meet hoe vaak mensen vroeger lachten en hoevaak nu. Deze 
bevinding contrasteert met de beeldvorming waarin we op tv  BN’ers zoals Linda de Mol voortdurend zien 
lachen. Lachen lijkt nu, meer dan vroeger, pseudo spontaan, sociaal wenselijk berekenend gedrag. Een derde 
van de werknemers lacht mee met de baas , ook als ze zijn humor eigenlijk niet leuk vinden (tempo-team 
onderzoek 2015)    
9 David van Reijbrouck “Tegen verkiezingen” 2013 
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enkel land is dat we moeten rekenen met de effecten daarvan op de concurrentieverhoudingen met 

andere landen. Hoewel nadelige effecten niet in de door economen gevreesde mate zullen optreden, 

moet er enigermate wel rekening mee gehouden worden. Nederland is een open economie in een 

globaliserende wereld en wil zichzelf niet uit de markt prijzen (de internationale arbeidsmarkt - met 

effekt op migratie van werknemers;  de belastingconcurrentie tussen landen - met effect op het 

vestigingsgedrag van multinationals, van andere bedrijven en van individuen;  de import en export 

van goederen en diensten - met effekt op de betalingsbalans;  het koopgedrag over de grens – met 

effeck op de economie in grensgebieden).  

We zullen zien hoe Nederland dit kan doen. Europees basisinkomen blijft ons wenkend perspectief. 

Onze focus nu op Nederland is hieraan niet strijdig maar dienstig, we zien dat de EU geen 

basisinkomen zal invoeren als niet eerst een paar lidstaten – Finland en Nederland ? - het 

basisinkomen uitproberen en resultaten behalen waarmee zij andere lidstaten kunnen overtuigen 

dat de invoering van  basisinkomen.eu ook in hun belang is. Het Europees perspectief is een reden te 

meer om in Nederland het basisinkomen te gaan uitproberen. Een Nederlands streven naar 

basisinkomen is goed verenigbaar met een nieuwe beweging om democratie terug te brengen in het 

europese project (DiEM 2025, in Berlijn gestart februari 2016 door de Griek Varoufakis).  

Basisinkomen-experimenten kunnen op nationaal niveau (NL met een andere EU lidstaat als controle 

groep) meer bewijs opleveren dan mogelijk is op lokaal niveau (bij voorbeeld Groningen, Nijmegen, 

Utrecht en Leiden met als controlegroepen Leeuwarden, Arnhem, Rotterdam en Haarlem), want het 

flankerend beleid is geen lokale maar een nationale zaak. Lokale experimenten kunnen niettemin nu 

toch belangrijk zijn, in de aanloop naar een nationaal experiment, onder meer om aan te tonen dat 

het arbeidsaanbod kwantitatief en kwalitatief niet minder wordt. Zo worden  geesten rijp gemaakt  

voor majeure verandering in het algemeen belang van Nederland.  Deze experimenten worden dan , 

in vergelijking met  controlegroepen,  zorgvuldig  geëvalueerd  - op belevings- en gedragseffecten, 

met name ook genoemde arbeidsmarkteffecten.  

Het geneesmiddel OBiN bestaat uit invoering basisinkomen (“gratis geld” 10) en uit bijbehorend 

flankerend beleid ( dat o.a. inhoudt: afschaffing voorwaardelijke uitkeringen; afschaffing wettelijk 

minimumloon; doorvoering van een loonmaatregel om bij invoering van OBiN hogere lonen  te 

verlagen met het OBiN-bedrag ). Met andere woorden, onze overheid herziet haar socialezekerheid- 

en arbeidsmarktbeleid en verstrekt of garandeert11 dan aan de volwassen ingezetenen een 

maandelijks inkomen waarvan je (sober levend) kunt rond komen en deelnemen aan de samenleving. 

Het is een heel beleidspakket en niet  “één maatregel” (zoals vele deelnemers12 in de discussie lijken 

te denken, om daarna de uitvoerbaarheid van die ene maatregel in twijfel te trekken) 

Dit beleidspakket  is geen panacee tegen al het chagrijn.nl , maar bevat wel de nodige ingrediënten 

om onze verzorgingsstaat  veel minder chagrijnig te maken en veel meer democratisch elan te geven.  

  

                                                           
10 Rutger Bregman “Gratis Geld” Amsterdam 2014, toont overtuigend aan dat in deze tijd het idee van een 
onvoorwaardelijk basisinkomen de wereld kan veranderen  
11 In de VS is sprake van BIG, a big idea: Basic Income Guarantee. In essentie hetzelfde als het onderscheid 
tussen ‘vo’ en ‘vw’ in hoofdstuk 4. De Belgische basisinkomen-voorvechter Roland du Chatelet onderbouwt op 
vergelijkbare wijze de betaalbaarheid van het basisinkomen. 
12 O.a. Paul de Beer “Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede bestrijden?” in S&D juni 2015   
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Hoofdstuk  3  De zevenklapper van OBiN 

Het medicijn OBiN  biedt een majeure bijdrage tot de werkelijke oplossing van zeven  nare 

hardnekkige problemen waarvoor de gevestigde politiek.nl  alsmaar geen oplossing heeft, namelijk:  

REDUCTIE ARMOEDE  EN SCHULDEN 

Klap 1 treft het chagrijn van de armoede en problematische  schulden waaronder  vele  Nederlandse 

huishoudens gebukt gaan. Denk aan de minima (die hun huishouden amper kunnen betalen, laat 

staan dat ze goed zouden kunnen deelnemen aan de samenleving ). Denk ook aan ex studenten die 

studieschuld in decennia moeten afbetalen , aan bezitters van huizen die onder water staan (te hoge 

hypotheekschuld), aan ex samenwonenden met langlopende alimentatieverplichtingen en aan 

mensen die onderworpen zijn aan een straf schuldhulpverleningsregime  (dat meestal de 

problematische schulden niet verhelpt). Tegen al dit chagrijn is OBiN een werkzaam medicijn: OBiN 

als onvoorwaardelijke bijstand  (waarmee je je huishouden en je deelname in de samenleving wel 

kunt betalen); OBiN als een studievoorschot dat je niet terugbetaalt; OBiN als huursubsidie of 

hypotheek-aflossingssubsidie; OBiN als basisalimentatie (geen verplichtingen aan je ex). OBiN  

waarmee je  overmatige schulden vermijdt dan wel aflost. Onzeker is of de invoering van OBiN 

diefstal, inbraak, beroving en andere  criminaliteit aan de onderkant van de samenleving zal doen 

afnemen, maar het zou zomaar kunnen.  

REDUCTIE ONGELIJKHEID 

Klap 2 treft  het chagrijn van de grote maatschappelijke ongelijkheid13. OBiN brengt de giga 

inkomensverschillen tussen arm en rijk terug tot aanvaardbare proporties. Voedselbanken zijn niet 

meer nodig.    (Nu de nationale koek  - het bbp - nauwelijks meer groeit is de herverdeling van de koek 

weer een majeur politiek issue, merci Piketty). 

In Nederland 2015 verdienen 436.000 mensen meer dan € 100.000 per jaar (netto inkomen uit arbeid 

en vermogen), tegenover 2.632.000 mensen wier netto inkomen (uit arbeid of uitkering) minder is dan 

€ 15.000 per jaar14. 0,4 miljoen rijkaards verdienen netto gemiddeld meer dan 10 x het bedrag 

waarvan 2,6 miljoen arme Nederlanders gemiddeld moeten rondkomen. Het vermogen van de rijksten 

nam in 2014 toe met meer dan 10%; het aantal miljardairs.nl steeg van 12 naar 16 (lijst Quote 500).De 

beloning van topbestuurders in Nederlandse AEX-, Midkap- en Smallcap- bedrijven steeg in 2014 

successievelijk met  plus 28%, plus 8,5% en plus 24 %.Deze stijging was hoger dan in andere EU 

landen (Duitsland plus 4%, Belgie plus 2%, terwijl de topbeloningen in Frankrijk zelfs daalden met 

9%).          

OBiN helpt tegen de onfatsoenlijke ongelijkheid niet alleen door armoedebestrijding in huishoudens 

met weinig inkomen, maar ook door flankerend fiscaal beleid:  door de andere huishoudens die rijker 

zijn iets meer belasten via een belastingherziening die inkomen - uit arbeid en uit vermogen - 

progressief belast met marginale tarieven die hoog oplopen. Wat ook helpt tegen de ongelijkheid is 

de hogere arbeidsinkomens verlagen met het OBiN- bedrag (zie klap 4); de lagere arbeidsinkomens 

                                                           
13 Gelijkheid is voor iedereen beter, om redenen die Wilkinson en Pickett documenteren in “The Spirit Level” 
(2009). “Hoe ongelijk is Nederland?” is gedocumenteerd door de WRR (2014).  
14 CBS cijfers die F.vd Velde gaf in het artikel “De vraag die velen bezig houdt: Verdien ik eigenlijk wel genoeg?” 
Elsevier 27-5-2015. (een betere titel ware: Verdien ik eigenlijk niet teveel?) Ze bracht de inkomens van 11,6 
miljoen Nederlanders in beeld. Van 13 miljoen beoogde basisinkomenontvangers (hoofdstuk 4) zouden er 1,4 
miljoen ‘zonder inkomen’ zijn? Hoofdstuk 4 hanteert  een betere aanname: 0,8 miljoen Nederlanders zonder 
inkomen.     
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gaan dan niet omlaag en krijgen het OBiN er gewoon bij. Dit ongelijkheid-verminderend effect wordt 

versterkt zodra meer lonen  zich verplaatsen van ‘hoger’ naar ‘lager’, zie in hoofdstuk 5.2  Jan en Nel.   

OBIN draagt ertoe bij dat wij -  werkende en baanloze burgers – elkaar met andere ogen gaan bezien, 

met nieuw begrip. Het oude begrip “werk” was alleen ‘betaald werk’. Je (betaalde) baan gold als de 

enige zingeving aan je bestaan . Wie geen baan had werd in de verzorgingsstaat gezien en betutteld 

als een sukkel of een uitvreter. Dit oude denken laten wij achter ons, waarbij we overigens de oude 

terminologie “werk = betaald werk” en “baan = betaalde baan” vaak nog blijven hanteren (om 

aansluiting te houden met de taal van beoogde lezers van deze bijsluiter, opinie- en beleidsmakers in 

verzorgingsstaat Nederland, die nog menen dat alleen het hebben van een baan zin geeft  aan ons 

bestaan ).  In het nieuwe OBiN denken hoeven baanloze mensen  zich niet meer te schamen voor - of 

afgunstig te zijn op – hun werkende medeburgers  als ze zien dat deze, dankzij hun baan, een goed 

leven hebben. En werkende burgers gaan dan inzien dat ook hun baanloze medeburgers een goed 

leven kunnen leiden, actief en betekenisvol voor medeburgers.   Baanloze mensen blijven hun 

werkende medemensen respecteren en kunnen ervaren dat ook hun eigen leven nu meer respect 

ontmoet bij medeburgers.  Zo kan het nog goed komen met de Nederlandse SAMEN leving. Of zoals  

beleidsmakers zeggen:  dit bevordert “sociale cohesie” - een beleids doel dat zonder majeur beleid 

wegzakt achter de horizon van onze chagrijnig geworden verzorgingstaat. 

 REDUCTIE BUREAUCRATIE  

Klap 3 treft het chagrijn van bureaucratie, betutteling, rompslomp, regeldruk  en repressie in de 

“sociale zekerheid” die baanloze burgers onheus behandelt en publiek geld eigenlijk asociaal 

besteedt.  

OBiN reduceert overmatige regeldruk. Naargeestige bureaucratie rond ‘sociale zekerheid’ wordt 

gestopt. Uitkeringsregels (partnertoets, beschikbaarheidseis, middelentoets, onderscheid 

ziek/werkloos) die niet zonder willekeur kunnen worden toegepast, verdwijnen. Partnertoets impliceert 

een perverse prikkel: (echt)scheiding is voordelig. Middelentoets ook: niet sparen maar geld opmaken 

is voordelig, zie de verplichting om het eigen huis “op te eten”. Beschikbaarheidseis impliceert 

overschatting van de maakbaarheid van meer werkgelegenheid en onderschatting van het 

arbeidsethos van baanlozen15. Dit leidt tot dwangmatige en frustrerende sollicitatie- en reïntegratie-

rituelen in de richting van banen die voor hen feitelijk niet beschikbaar blijken te zijn.Dankzij OBIN 

hoeven baanloze medeburgers niet meer verplicht te bidden bij www.Werk.nl    

Ook buiten de sociale zekerheid kunnen uitkeringsachtige regelingen gestopt of gereduceerd  worden. 

Denk aan studiefinanciering, alimentatieverplichtingen, bijzondere subsidies, huurtoeslagen, 

persoonsgebonden belastingaftrek,  inkomensafhankelijke heffingskortingen, pgb’s, enz. Dit impliceert 

reductie van personeel bij overheid en verwante organisaties, dus reductie van het financieringstekort.   

Dankzij basisinkomen is niemand totaal financieel afhankelijk van een werkgever of van een 

kostwinner of van ouders of van een uitkeringsinstantie. (Hoewel zulke totale afhankelijkheid niet per 

se problematisch hoeft te zijn, kan ze ontaarden in akelige situaties zoals uitbuiting, chantage, woeker, 

intimidatie, ruzie, betutteling en allerlei belastende controles en eisen om ”door hoepels te springen”.)                                     

Dit basisinkomen maakt de bestaande sociale zekerheid bijna geheel overbodig. Dit is natuurlijk niet 

alleen maar een voordeel. Mensen die nu in het uitkeringswezen werkzaam zijn,  zullen hun baan 

                                                           
15 Sociologisch onderzoek (o.a. Paul de Beer en – recenter -  Raven en Rudi Wielers) wijst uit dat het 
arbeidsethos van werklozen in Nederland niet minder is dan het arbeidsethos van werkenden. 
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verliezen. Een majeure verandering kan niet zonder dat er banen verdwijnen. Dit nadeel wordt 

evenwel gereduceerd wanneer we het basisinkomen heel geleidelijk invoeren (hoofdstuk 6), zodat 

het nodige baanverlies vooral via natuurlijk verloop plaats kan vinden waarbij gedwongen onslagen   

worden vermeden.  Gedwongen baanverlies wordt doorgaans door de betrokkenen in eerste 

instantie erg beroerd gevonden, maar op termijn hangt de beleving van het ontslag vooral af van wat 

ervoor in de plaats komt,  mogelijk niet alleen ‘’gratis geld” maar ook een andere baan die meer 

arbeidsvoldoening geeft dan er in het oude uitkeringswezen te vinden was. 

KWANTITEIT ARBEID                                                                                                                                                         

Klap 4 treft het chagrijn van banenschaarste16  :  toenemend banentekort, waardoor de bestaande 

koppeling van inkomens aan banen erg problematisch wordt. Deze koppeling ontzegt baanloze 

burgers bestaanszekerheid. De arbeidsmarkt helpt nu werkgevers aan ca 8 miljoen werknemers en 

kan niet 11 miljoen arbeidsinkomens maken. Zo bezien zijn er in Nederland  nu zo’n 3 miljoen banen 

tekort. De maatschappelijke ontwikkeling ondermijnt de bestaanszekerheid van steeds meer burgers 

met name uit de middenklasse, waar veel banen verdwijnen door outsourcing naar lage lonen landen 

en vooral door automatisering en robotisering in onze economie.  

Vele banen In het leeftijdscohort 60-70 jaar - zowel in de middenklasse als in de onderklasse - zijn al 

verdwenen  en komen niet meer terug;  het is een fabeltje dat belastingherziening of een hogere 

pensoenleeftijd of een nog hardere aanpak van werklozen een beduidend hogere arbeidsparticipatie 

zou kunnen bewerkstelligen17.  Wegvallende  arbeidsinkomens worden financieel maar zeer ten dele 

gecompenseerd  door de AOW uitkering en de aanvullende pensioenen (die op steeds hogere leeftijd 

ingaan:  met 66 jaar in 2018, met 67 jaar in 2021) en ook niet door de WW (waarvan de duur ingekort 

is van 5 naar 2 jaar).  

De werking van OBiN tegen het chagrijn banenschaarste berust op het van elkaar loskoppelen van  

basale inkomensvoorziening en arbeidsvoorziening. Hierbij helpt het flankerend beleid: ontvangers 

van basisinkomen hoeven niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Als ze een baan vinden 

hebben ze recht op arbeidsinkomen zonder dat dit ten koste gaat van hun basisinkomen. 

Bijverdiensten worden niet gekort. Een kleine baan is vaker opstap naar een voltijdbaan. De 

armoedeval verdwijnt. Op de arbeidsmarkt kan hierdoor het arbeidsaanbod van werknemers (in spe) 

toenemen (want ze mogen hun onvoorwaardelijke basisinkomen meenemen). Ook de vraag (van 

werkgevers) op de arbeidsmarkt neemt toe, doordat de wet minimumloon vervalt en de flankerende 

loonmaatregel de werkgevers prikkelt om meer deeltijd arbeid te vragen  (zie hoofdstuk 5). De kloof 

tussen vaste baanbezitters en baanlozen wordt kleiner; het onderscheid tussen hen kan zachter en 

vloeiender worden, mede dankzij een toenemende tussengroep, een vlottend bestand van start-ups, 

werkondernemers en flexwerkers. OBiN stimuleert zelfstandig ondernemerschap, want het dekt het 

                                                           
16 Banenschaarste is veel meer dan geregistreerde werkloosheid: het is de mate waarin er te weinig banen zijn 
– of beter: de mate waarin er te weinig arbeidsvolume is – om aan de potentiele beroepsbevolking banen te 
kunnen bieden. De potentiële beroepsbevolking omvat alle 20- 65 jarigen. (Soms worden ook de 16-20 jarigen 
en/of de 65-70 jarigen meegerekend, maar die kunnen gevoeglijk buiten beschouwing blijven, want het 
feitelijke arbeidsvolume bij de 16- 20 jarigen is gering en neemt af, terwijl het arbeidsvolume bij de 65 plussers 
nog geringer is en gering blijft.)  
17 De banenmarkt is de arbeidsmarkt in spiegelbeeld. Het aanbod van banen is de vraag naar arbeid. De 
banenmarkt is aanbodgedreven, de arbeidsmarkt vraaggedreven. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid transacties 
(arbeidsovereenkomsten) die op deze markt tot stand komen bijna uitsluitend bepaald wordt door de 
hoeveelheid  aanbod van banen of te wel (in arbeidsmarkttaal) door de hoeveelheid vraag naar arbeid.     
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ondernemersrisico (ten dele). Zo verdwijnt er ook chagrijn bij kleine zelfstandigen. Zzp-ers krijgen 

een steviger basis en zullen in aantal nog iets toenemen. Basisinkomen maakt  ondernemersrisico’s 

behapbaar en bevordert kleinschalig ondernemerschap. Kleine middenstanders krijgen lucht, zodat 

(de laatste) winkels in de wijk of in het dorp kunnen blijven voortbestaan.   

De arbeidsmarkt gaat dus beter werken. Kwantitatief komt er dankzij basisinkomen meer evenwicht op 

de arbeidsmarkt: ongeveer evenveel vraag als aanbod. Overmatige instroom van buitenlandse 

werknemers naar Nederland wordt afgeremd indien de Nederlandse lonen formeel verlaagd worden 

met het OBiN bedrag (waarop buitenlanders geen recht hebben tenzij hun legaal verblijf in Nederland 

lang genoeg is). Er zullen wel vluchtelingen en werkzoekenden uit andere werelddelen blijven komen 

naar de EU lidstaten, maar hun aantal in Nederland zal dus behapbaar kunnen blijven . Mede dankzij 

genoemde verlaging van de lonen kunnen ze op de Nederlandse arbeidsmarkt banen vinden en 

komen dan minder ten laste van de opvang/sociale bescherming.     

Dankzij het basisinkomen annex flankerend beleid neemt de arbeidsparticipatie, het aantal personen 

met betaald werk, iets toe. Ook kwalitatief kan er een betere match tussen vraag en aanbod ontstaan 

doordat de werknemer een echte keuze heeft, zie volgende klap.    

KWALITEIT ARBEID / WAARDERING BAANLOOS LEVEN  

Klap 5 treft het chagrijn van  laag betaald rottig werk dat geen voldoening geeft.  Betaalde arbeid 

wordt pas echt een keuze als OBiN een echt alternatief biedt: doorgaan met sober baanloos leven  

tot je een baan vindt die wel voldoening geeft. Dankzij deze echte keuzemogelijkheid zullen 

arbeidsmotivatie en arbeidsproductiviteit toenemen. Bovendien krijgen de werknemers dankzij deze 

echte keuzemogelijkheid meer onderhandelingsmacht. Hiermee kunnen ze ook het wegvallen van 

het wettelijk minimumloon compenseren en onderbetaald werk uitbannen. Rottig werk wordt dan 

weggeautomatiseerd, weggeorganiseerd of beter gehonoreerd. Dit bevordert ook de gezondheid van 

werknemers (klap 6).  

Echte keuze kan ook zijn dat je kiest voor iets anders dan betaald werk. Kunstenaars kunnen zich 

wijden aan de kunst en studenten kunnen zich wijden aan de studie (in plaats van talloze bijbaantjes) 

Niet alleen academici, maar iedereen kan een sabbatical year opnemen: OBiN for sabbatical !. Het 

maatschappelijk gebeuren wordt hierdoor niet minder dynamisch maar wel meer relaxt, met meer 

ruimte voor duurzaamheid in de wereld, minder nadruk op alsmaar meer en meer consumeren, meer 

aandacht voor (geestelijke) gezondheid, ook voor dierenwelzijn, meer plek voor “Bildung”, voor cultuur 

en cultuurbeoefening, en ook meer plaats voor de gehandicapte mens: kortom: inperking van de 

overmatige aandacht voor enkel economische groeicijfers en enkel de markt van betaald werken. 

Dankzij OBiN kan meer gelijkheid tussen onbetaald en betaald werken worden ervaren, meer 

vertrouwen bij medeburgers in het functioneren van de burger als volwaardig lid van de 

gemeenschap. Basic income is civic income.                                   

OBiN helpt de ontwikkeling van een ontspannen samenleving waarin ook het baanloze leven positief 

beleefd wordt: ervaring van de waarde van vrije tijd. Werkloosheid is niet per se negatief, het is een 

kans. Werk en vrije tijd worden beter verdeeld. Dit alles wordt bevorderd door groeiend besef dat 

volledige werkgelegenheid in betaalde banen volledig onhaalbaar is.   

Klap 6 treft het chagrijn van  dure gezondheidszorg die veel ziekteleed in gestreste samenlevingen 

niet geneest. Stress op het werk , stress in de combinatie van werk en privé, stress in het niet hebben 

van werk alsof dat je eigen schuld zou zijn, en stress van chronisch geldgebrek. OBiN brengt een meer 

ontspannen samenleving, inclusief meer deeltijdwerk en meer (tijd voor)mantelzorg. Basisinkomen 

bevordert (vooral geestelijke) volksgezondheid niet alleen doordat arbeid gezonder wordt – klap 5 – 
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maar vooral ook door genoemde “meer ontspannen samenleving” met minder neurale aandoeningen 

zoals burn-out, depressie, angstklachten, ADHD, borderline en wellicht ook iets minder hartklachten 

en hersenbloedingen. In hoeverre dit18 op termijn leidt tot minder zorgkosten is moeilijk te zeggen. Op 

korte termijn maakt OBiN de zorg beter betaalbaar doordat de naleving van ieders verzekeringsplicht 

voor kosten basiszorg19 geen probleem meer is, want de verzekeringspremie wordt ingehouden op 

OBiN. De bijdrage van OBiN  aan het betaalbaar maken van de zorg zit voorts in erkenning dat de 

AWBZ/Wet Langdurige Zorg voor mensen die vrijwillig in een zorginstelling leven, in feite ook 

normale (woon)kosten vergoedt. Kosten die in wezen privaat zijn kunnen ze beter zelf betalen (mits  

hun basisinkomen hoog genoeg is…).        

BETERE DEMOCRATIE  

Klap 7 treft het chagrijn van de één-pot-nat democratie, waarin de politieke  partijen aan de kiezers 

ongeveer hetzelfde bieden, min of meer behoudende verkiezingsprogramma’s,  met enkele  mooie 

beloftes die zij na de verkiezingen niet nakomen. Er valt in feite dus weinig te kiezen. Geen wonder 

dat veel kiesgerechtigden  niet meer gaan kiezen of enkel een proteststem uitbrengen ( op een 

populist - om de gevestigde één-pot-nat partijen een poepie te laten ruiken). Van deze partijen (die 

neusverkouden zijn en niks kunnen  ruiken) wil bijna niemand nog lid worden of blijven (behalve 

carrièrezoekers). OBiN is voor de één-pot-nat partijen een laatste kans om zichzelf opnieuw uit te 

vinden, om de kiezers iets anders te bieden dan conservatief nat of populistische praat, namelijk een 

echt democratisch proces dat uitmondt in een  beter alternatief voor de chagrijnig geworden 

verzorgingsstaat:  een OBI-staat, een zoekrichting van en voor de maatschappij, waarbij vastgeroeste 

structuren en aannames uit de weg worden geruimd en  een nieuw stel waarden en normen zal 

zorgen voor een heel nieuwe indeling, een open samenleving  die  burgers  perspectief biedt op goed 

leven in de EU lidstaat Nederland. Iedereen (behalve de één-pot-nat-politiek) voelt wel aan dat een 

economie die altijd maar moet groeien om mensen aan het werk te houden niet de oplossing is. En 

iedereen voelt ook wel aan dat marktwerking  een funeste uitwerking kan hebben op hoe mensen 

met geld en met elkaar omgaan, laat staan met de aarde. Met OBiN in hun programma’s  kunnen 

(bestaande en/of nieuwe) politieke partijen groeien in kwaliteit en kiezersgunst.  

Basisinkomen maakt mensen financieel onafhankelijk. Zo kunnen ze ook in wat ze denken en menen 

onafhankelijk zijn en vrijuit spreken, een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende 

democratie. John Locke, de eerste politieke filosoof in de westerse wereld die positief nadacht over 

democratie en over de voorwaarden waaronder deze tot wasdom kan komen, benadrukte al dat de 

onafhankelijkheid van burgers geborgd moest zijn opdat zij  goed kunnen functioneren in de 

democratie.  Hij zocht die borg in “property”, het hebben van bezit waarop en waarvan je 

onafhankelijk kunt leven en waardoor je je burgerschap (‘ civic virtue’) onafhankelijk kunt 

uitoefenen. Deze invulling van de onafhankelijkheidsvoorwaarde paste in zijn tijd, maar leidde er wel 

toe dat de democratie destijds in feite beperkt bleef tot de bezittende klasse. Nu, ruim  driehonderd 

jaar later, kan de onafhankelijkheidsborg voor de democratie beter anders ingevuld worden:  door 

                                                           
18 The introduction of the ‘unconditional basic income’ provides a saving in health care’ stelt Ilona Velzeboer bij 
haar promotie in Wageningen 18/6/14.  Bij evaluaties van experimenten met basisinkomen, o.a. in Canada, 
Namibië, India en Brazilië blijkt positief effect op de gezondheid van de bevolking.  
19 Het aantal mensen dat langer dan ½ jaar zijn zorgpremie niet betaalde, steeg met 22% (2010 - 2014) naar 
298.000  dwz 1 op de 45 volwassenen. Vier jaar eerder was dit nog 1 op 53. Onder de wanbetalers zijn er 
relatief veel jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, uitkeringsontvangers en alleenstaande ouderen.    
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een basisinkomen waarvan niet alleen de bezittende klasse maar ook de middenklasse en de 

onderklasse, kortom alle kiezers, onafhankelijk kunnen leven.        

MEER DEMOCRATIE en VAKER VERKIEZINGEN  

Elke burger krijgt in de gedroomde OBI-staat  het recht om ieder jaar te gaan stemmen, 

volksvertegenwoordigers te (her)kiezen en zo het algemeen belang te bepalen, dat wil zeggen:  wat 

de overheid voor de burgers en voor de bedrijven zal doen en wat die burgers en bedrijven jaarlijks 

hiervoor  aan de belastingdienst betalen, al naar gelang hun mogelijkheden (fair taks):  een 

hoeveelheid belastinggeld waarmee de overheid verantwoord kan doen en laten wat de burgers (de 

kiezers) jaarlijks aangeven. Tegenover dit democratisch recht staat de plicht dat elke burger ieder 

jaar info aan de belastingdienst verschaft over zijn hele inkomenssituatie: OBI + eventueel 

arbeidsinkomen + eventueel vermogensopbrengst / -aanwas, op basis waarvan in de meeste gevallen 

positief en progressief  belasting betaald wordt naast de negatieve belasting (=OBIN) die in alle 

gevallen ontvangen wordt (veelal via verrekening met de positieve inkomensbelasting) .  

Hierbij hoort de morele plicht tot politieke participatie: met elkaar meedenken, meepraten, 

meeluisteren, tegendenken, tegenspreken, verder denken, verder praten, verder luisteren, enz. over 

wat het beste plan voor de toekomst  van Nederland is en mee ijveren voor de verwerkelijking van 

dit plan.  Vervulling van deze plicht, deze civic virtue, met gebruikmaking van internet  is in onze 

democratie geen zware opgave. Vaker verkiezingen intensiveert zowel bij de burgers als bij de politci 

het denken en het delibereren over de (in)richting van de samenleving.  De kunstgreep van het 

correctief referendum is niet meer nodig wanneer de volgende verkiezingen de correctie kunnen zijn 

op de vorige verkiezingen (en op, bij nader inzien, verkeerde politieke beslissingen die na vorige 

verkiezingen genomen werden .  De kwaliteit van de besluitvorming wordt beter,  misrepresentatie 

neemt af.  

Politieke partijen kunnen aan de burgers boven hun hoofd een beter politiek dak bieden waaronder 

deliberatieve democratie floreert. Partijleden met diverse maatschappelijke achtergronden en 

opvattingen  communiceren hier met elkaar om te komen tot een gemeenschappelijke interpretatie 

van het algemeen belang in de actuele situatie, het beste plan voor Nederland. Politieke participatie 

kan leuk zijn, inspirerend en stimulerend, één van de activiteiten waardoor je zin geeft aan je 

bestaan, zoals onder meer ook mantelzorg, opvoeding, vrijwilligerswerk, sociale actie, buurtaktiviteit, 

je  betaalde baan, je opleiding of je artistieke expressie zin aan je bestaan kunnen geven.   

VOORDELEN VAN WELEER ZIEN WE IN DE TOEKOMST WEER 

Genoemde  zeven klappen verwijzen naar velerlei toegenomen chagrijn en met name naar de grote 

voordelen van het basisinkomen om dit chagrijn klein te krijgen.  Merkwaardigerwijs zijn de 

voordelen van het basisinkomen nu groter dan in de vorige eeuw toen meer mensen de voordelen 

onderkenden. En de nadelen zijn nu kleiner dan destijds: dankzij toegenomen arbeidsparticipatie 

liggen de kosten lager ( indien we het flankerende beleid verdisconteren); terwijl  het bbp (uit de 

opbrengst waarvan het OBiN bekostigd wordt) nu veel hoger is.  

(Maar misschien is de stelling dat vroeger meer mensen de voordelen van basisinkomen 

onderkenden intussen alweer achterhaald. Rutger Bregman maakte in zijn boek “Gratis geld” 2014 

het aloude basisinkomen opnieuw tot vooruitgangsthema en initieerde positieve niet ophoudende 
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discussies hierover, met name in ”De Correspondent”. In 2015 leefde de  discussie over het 

basisinkomen ook in andere  media op. Voorgenomen lokale experimenten met (elementen van) 

basisinkomen voedden deze discussie. Lokale bestuurders zitten dicht op de bijna ondoenlijke 

uitvoering van de bijstand – de participatiewet - en zien deze nieuwe wet  verzanden in een  zinloze 

en kostbare bureaucratie die het doel – bijstandsklanten en wajongers aan werk helpen – niet haalt. 

Ze zijn dus  geporteerd voor experimenten die de bijstand  eenvoudiger uitvoerbaar maken. Of deze 

lokale experimenten er echt komen hangt af van nationale politici. Zij beslissen of de lokale 

experimenteerruimte er komt.  Het is de vraag of deze nationale politici die de participatiewet nog 

maar net gemaakt hebben flexibel genoeg zijn om lokale initiatieven te honoreren die de wet nu al 

weer een andere wending geven. De oplevende politieke discussie kan ertoe bijdragen, dat onze 

nationale politici de deuren  naar het lokale basisinkomen open zetten.)      

In de oplevende discussie tonen tegenstanders nu hun tegenargumenten -  dat ze dit doen is 

democratisch fatsoen –  vaak tegenargumenten die zo zwak blijken te zijn dat ze daardoor de 

voorstanders juist bevestigen in hun streven naar basisinkomen. (Deze zwakte  aantonen is ook 

democratisch fatsoen – gaan we doen, met name in hoofdstuk 6)   

Majeur beleid (OBiN) heeft niet alleen veel voordelen maar ook minstens twee nadelen. 1. er zijn 

kosten aan verbonden die het trendmatig toenemend overheidsbudget te boven gaan en in rekening 

gebracht moeten worden bij (nu nog niet) bepaalde belastingplichtigen en/of bekostigd moeten 

worden uit geld dat dankzij (nu nog niet) bepaalde overheidsbezuinigingen beschikbaar komt. Hoe 

hoog de extra kosten kunnen zijn valt op voorhand slechts bij benadering te zeggen en zal werkende 

weg, experimenterenderwijs,duidelijker worden. Aannames en berekeningen in hoofdstuk 4 maken bij 

benadering duidelijk wat OBiN (afhankelijk van de hoogte) extra kost voor de schatkist.nl . 

Nadeel 2: er is een verwringend arbeidsmarkteffect doordat de flankerende loonmaatregel de 

arbeidsinkomens alleen treft indien ze uitstijgen boven het OBiN-bedrag. Er dreigt een nieuwe nare 

tweedeling. Meer over dit nadeel in hoofdstuk 5, inclusief “ieder nadeel hep zijn voordeel” : meer 

kleine banen en minder inkomensongelijkheid. 
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Hoofdstuk  4:  Wat basisinkomen.nl  per saldo extra kost voor de schatkist.nl 

 

4.1 te dekken kosten in het kader van houdbare overheidsfinancien 

In onze kosten-baten analyse zijn de 7 klappen de baten. Ze laten zich moeilijk vertalen  in exacte  

financiële oprengsten en zijn exclusief 2 plausibele baten die niet  kwantificeerbaar zijn:                       

1. het al genoemde voordeel dat in de concurrentie tussen lage lonenlanden en het rijke westen  een 

meer gelijk speelveld kan ontstaan; “meer gelijk” niet alleen met lage lonen landen buiten de EU 

maar ook met dito landen in zuid en oost Europa. Dit voordeel manifesteert het zich op zeer lange 

termijn, reden waarom het nu niet kwantificeerbaar is en buiten beschouwing blijft.                                                                                                                                                            

2. het voordeel van meer misdaadpreventie  aan de onderkant van de samenleving. Omdat we niet 

weten hoeveel of hoe weinig deze criminaliteit dankzij OBiN zal verminderen, kan ook dit voordeel  

nu niet gekwantificeerd worden en blijft het ook  buiten onze baten berekening.    

In de kosten-baten-analyse zijn de baten dus deels al beschreven en deels onbeschrijfelijk. We krijgen 

meer beeld van de OBiN betaalbaarheid als we naar de kostenkant kijken. Daarbij gaan we ook zien 

hoe OBiN kosten in rekening gebracht kunnen worden bij overheid, werkgevers en werknemers én 

hoe die kosten zich dan verhouden tot de baten bij overheid, werkgevers en werknemers. 

                                                          *     *     *     *     * 

OBiN biedt dekking tegen de grote inkomensrisico’s in onze samenleving: het werkloosheidsrisico en 

het langleven risico (is ook een werkloosheidsrisico: voor de 64 plussers) .  Deze risico’s nemen 

structureel toe, zodat meer geld nodig is - meer overdrachtsuitgaven - om ze te dekken. Voor het 

werkloosheidsrisico wordt deze toename door de één-pot-nat politiek niet onderkend, voor het 

langleven risico wel.  Het CPB heeft in het vorige decennium ter zake van het langleven risico het 

jaarlijks “AOW houdbaarheidstekort” berekend op ca € 5 miljard (een houdbare schatting) en daarbij 

gezegd dat dit tekort gedekt kan worden door de AOW leeftijd minstens 2 jaar te verhogen (een 

onhoudbare schatting,  want - anders dan het CPB denkt -  de stijging van de AOW leeftijd gaat niet 

gepaard met beduidende stijging van de arbeidsparticipatie en van de belastingopbrengst).  Als de 

levensduur verder stijgt gaat de AOW leeftijd in het huidige beleid  verder omhoog, mogelijk  tot 71,5 

jaar. (CPB 2014 “Overheidsfinanciën houdbaar” ). De bestaanszekerheid gaat dan nog verder omlaag.   

Maar er is dus een alternatief: OBiN. Dit kost jaarlijks per saldo een aantal miljarden meer dan de 

bestaande sociale zekerheid , zoals we in dit hoofdstuk gedetailleerd zullen voorrekenen. Maar OBiN 

blijft binnen het kader van houdbare overheidsfinanciën.  Dit is mogelijk dankzij een flankerend 

beleid dat de OBiN-kosten grotendeels neerlegt bij de werkgever/werknemer   - zonder dat deze 

werkgever/ werknemer hierdoor per saldo hogere lasten /lager inkomen krijgt. De werkgever krijgt 

de wettelijke plicht om onvoorwaardelijk basisinkomen te verstrekken aan zijn werknemers voor 

zover deze nu, in het oude normaal, meer verdienen dan het OBIN bedrag en krijgt tegelijk het 

wettelijk recht om straks, in het nieuwe normaal, het loon van deze werknemers te verlagen met 

hetzelfde OBiN bedrag. Dit flankerend beleid betekent dat het onvoorwaardelijk basisinkomen langs 

twee wegen (‘duaal’) verstrekt wordt: in veel gevallen via de werkgever ( OBiN-vW) en in veel andere 

gevallen via de overheid (OBiN-vO), waarbij de verstrekker financiële compensatie krijgt voor de 

betreffende OBiN-kosten. De werkgever (=diens administratie) helpt onbezoldigd de fiscus met het 
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uitkeren van het OBiN ( dit is negatieve inkomensbelasting -  negatief voor de Ontvanger der 

Rijksbelastingen), net zoals de werkgever sinds jaar en dag onbezoldigd de fiscus helpt bij het innen 

van de loonheffing – voorheffing van de IB,  positieve inkomensbelasting – positief  voor de 

Ontvanger der  Rijksbelastingen).  Hoeveel € miljarden Nederland bespaart dankzij dit flankerend 

beleid - de “inverdieneffecten” - gaan we in dit hoofdstuk inschatten en uitrekenen.  

Voor OBiN ontvangers is het verschil tussen basisinkomen-vO en basisinkomen-vW  enkel het loket 

waar zij hun basisinkomen halen;  hoogte en onvoorwaardelijkheid zijn bij beide loketten hetzelfde. 

Als burgers in voorkomende gevallen muteren van vW naar vO (bij loonsverlaging of ontslag) en 

andersom, van vO naar vW (bij overstap naar hoger betaalde banen), is de procedure simpel. 

Werkgever (bedrijf) , overheid (belastingdienst) en rechthebbende (burger) tekenen voor de mutatie.  

 

 

4.2 Hoeveel Nederlanders krijgen (onvoorwaardelijk recht op) basisinkomen ? 

Nederland in 2015 telt bijna 17 miljoen inwoners. Het CBS verwacht dat dit aantal in 2016 iets boven 

17 miljoen uitkomt, gelet op de ongekend hoge instroom van buitenlandse vluchtelingen in 2015 

(neemt  daarna vermoedelijk af).  In 2035 verwacht het CBS 18 miljoen inwoners, maar ons lijkt een 

plafond van 17,5 miljoen reëler.  In het OBiN plan krijgen a. zij die jonger zijn dan 18 jaar20, b. zij die 

nog geen 5 jaar legaal in Nederland wonen21(een nu  toegenomen categrie) en c. zij die gedwongen 

geïnterneerd zijn (in gevangenis of gesloten inrichting ggz) géén recht op OBiN, naar schatting samen 

in 2016 ruim 4 miljoen mensen. Dan krijgen dus  17 – 4 =  13 miljoen Nederlanders een 

basisinkomen. Met dit getal gaan we hier in hoofdstuk 4 rekenen wat het de schatkist extra  kost om 

een OBiN van bij voorbeeld € 800 of € 1000 per maand in te voeren. (We kijken in hoofdstuk 7 ook 

naar de extra kosten van partieel basisinkomen  - € 200 cq € 400 - dat een opstap kan zijn naar een 

volwaardig basisinkomen waarvan je - sober levend - kunt rondkomen.)  En we zullen nagaan wat 

een  hoger OBiN  (€ 1100 of € 1500) volgens onze berekeningssystematiek  zou kosten.   

Een basisinkomen van € 800 per maand kost Nederland  op het eerste gezicht €  (13 miljoen x 12 x € 

800 = € 124,8  miljard per jaar en een dito basisinkomen van € 1000 per maand kost dan – weer op 

het eerste gezicht -  € 156 miljard extra per jaar (13 miljoen x € 12.000). Dit is echter niet wat de 

overheid in ons plan per saldo kwijt is aan deze basisinkomens, want de invoering van het 

basisinkomen met bijbehorend flankerend beleid vervangt of verlaagt vele bestaande uitkeringen en 

andere uitgavenposten. Deze inverdieneffekten (besparingen, terugverdieneffekten)  gaan we 

opsommen en dan aftrekken van genoemde € 124,8  miljard resp. 156 miljard. Dit verdisconteren we 

vervolgens in de extra kosten per saldo - “extra” wil hier zeggen: bovenop de kosten die de overheid 

(volgens het trendmatig stijgend overheidsbudget) nu maakt voor sociale zekerheid en aanverwante 

                                                           
20 Kinderbijslag voor Nederlandse kinderen tot 18 jaar blijft bestaan wanneer mensen vanaf 18 OBiN krijgen. 
21 CBS verwacht in 2016 zo’n 240.000 immigranten, onder wie 70.000 asiel-migranten.Na aftrek van naar 
verwachting 152.000 emigranten resteert dan een immigratie-overschot van 88.000. De natuurlijke aanwas van 
de bevolking – aantal baby’s min aantal overledenen -  is naar verwachting ca 22.000. De bevolking zou in 2016 
dus met 110.000 toenemen. Vluchtelingen die nog wachten op een verblijfsstatus tellen niet mee. Met een 
verblijfsstatus (voor maximaal 5 jaar) tellen ze wel mee in de bevolkingsstatistiek maar niet in de verwachte 
aantallen basisinkomens. Als ze niet eerder terugkeren of niet naar elders emigreren krijgen ze in onze visie na 
5 jaar legaal verblijf in Nederland recht op OBiN. Mogelijk meer dan de helft van genoemde 70.000.     



 
 

 Democratie doe wel  BASISINKOMEN.NL                                                         23 
 

collectieve uitgaven.  Dan komen de extra jaarlijkse kosten van OBiN € 800 per maand voor de 

schatkist.nl  dus aanzienlijk lager uit, namelijk op € 12,9 miljard (tweede-instantie-berekening  in 4.4). 

Dito extra kosten van OBIN € 1000 per maand komen uit op € 30,5 miljard (in 4.4). In deze 

uitkomsten zijn de inverdieneffecten verdisconteerd, met name het wegvallen van bestaande sociale 

zekerheid en de daarmee gemoeide kosten. We hebben deze inverdieneffecten ineerste instantie 

iglobaal berekend, op basis van de begrote rijksuitgaven voor sociale zekerheid (en aanverwante 

zaken) die de miljoenennota 2016 aangeeft. Zie het nu volgende overzicht in 4.3. Na deze  

berekening volgt in 4.4 een uitgebreide berekening in tweede instantie - om daarna in 4.5 de beide 

verschillende berekeningen met elkaar te vergelijken en  zo in derde instantie  ‘the best guess’ te 

bepalen: OBiN € 800 dan wel OBiN € 1000 gaat de schatkist.nl  € 10 miljard dan wel € 25 miljard extra 

kosten.      

 

 

4.3 Eerste instantie berekening kosten OBiN 

Een lid van de vereniging basisinkomen die (meer dan ik) verstand van boekhouding heeft - maakte 

het volgende financieel overzicht basisinkomen.nl  ( bronnen:  CBS.nl 2014, miljoenennota 2015,  

jaarverslag UWV 2013) 

             Kolom I        |          Kolom II         |       Kolom III         |          Kolom IV                     |    Kolom V 

18+ Inwoners NL * |p. mnd OBiN pp €  |  p.jr OBiN mrd €  |  p.jr direkte besparing**  |    p.jr TEKORT  

13.386.487                       € 800                       128,5                      95,8 mrd p.jr                         32,7 mrd 

13.386.487                       € 900                       144,6                       95,8 mrd p.jr                        48,8 mrd 

13.386.487                       € 1000                     160,6                       95,8 mrd p.jr                        64,8 mrd 

13.386.487                        € 1100                    176,7                       95,8 mrd p.jr                        80,9 mrd 

13.386.487                       € 1500                     241,0                       95,8 mrd p.jr                       145,2 mrd 

* Nederland had in 2014 16.829.289 inwoners. Hiervan waren er 3.442.802 jonger dan 18 jaar. Zij 

kregen kinderbijslag € 3,2 miljard. Dit “kinderbasisinkomen”is dus geen extra kostenpost. 

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

AOW en Anw (36,0 mrd), Werkloosheidsuitgaven (12,6 mrd),Arbeidsongeschiktheidsregelingen ( 11,8 

mrd), Bijstand (6,5 mrd), Huurtoeslag (2,4 mrd), Zorgtoeslag (3,8 mrd), Kinderopvangtoeslag en 

kindgebonden budget (3,0 mrd), Studiefinanciering (4,9 mrd), Algemene heffingskorting (11,8 mrd), 

Uitvoeringskosten (3 mrd).  Totaal € 95,8 mrd 

Deze berekening geeft een reële indicatie van de extra kosten waarmee de Rijksbegroting moet 

rekenen als het basisinkomen (zonder de duale opzet) wordt ingevoerd.  

Naast deze berekening wil ikook nog op andere wijze de extra kosten van invoering basisinkomen 

achterhalen, namelijk door in tweede instantie de inverdieneffecten bij betreffende categorieën  in 
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te schatten  en nu rekening te houden met de duale opzet: basisinkomen via overheid (vO) en 

basisinkomen via werkgever (vW).  Het eerste wordt verstrekt door de belastingdienst, het tweede 

door de werkgever; de hoogte en onvoorwaardelijkheid zijn in beide gevallen gelijk, maar de 

inverdieneffecten niet.  Basisinkomen-vW wordt niet betaald door de overheid maar door de 

werkgever. Het inverdieneffect voor de overheid  is hier dus 100%. Werkgevers moeten dan de 

basisinkomens betalen, maar worden voor deze kosten 100% gecompenseerd door het flankerend 

beleid: minder loonkosten. De flankerende loonmaatregel bij de invoering van OBiN  verlaagt 

(hogere) arbeidsinkomens met het OBiN-bedrag.  Formeel gezien gaan dan werknemers financieel  

achteruit in hun arbeidsinkomen. Maar  materieel gezien worden ze 100% gecompenseerd door het 

OBiN en in  veel gevallen kunnen ze netto zelfs nog iets vooruit gaan dankzij flankerend fiscaal beleid: 

ze kunnen per saldo meer besteedbaar inkomen krijgen, zie 4.8 . En in alle gevallen is hun 

bestaanszekerheid beter, het OBiN deel in hun inkomen is immers onvoorwaardelijk.   

Flankerend loonbeleid zou op een of andere manier, als de politiek hiervoor zou kiezen, ook op de 

lagere arbeidskomens (lager dan het OBiN bedrag) toegepast kunnen worden,  bij voorbeeld:  

halvering van deze inkomens op het moment dat OBiN-vO aan deze werknemers verstrekt wordt. 

Vooralsnog gaan wij hier niet van uit, want dan zouden we toch weer een ingewikkeld regelsysteem, 

annex  bureucratie, annex chagrijn, moeten optuigen -  met toenemend risico dat de betrokken 

werknemers ophouden met werken, aangezien bij zo’n  gehalveerd arbeidsinkomentje het betaald 

werken nauwelijks nog loont en de verleiding van het alternatief  ‘baanloos basisinkomen’  wel erg 

groot wordt. Het lijkt ons beter om de vraag hoe de nieuwe omstandigheid ‘basisinkomen’  voor de 

lagere arbeidsinkomens verdisconteerd kan worden in de loonvorming over te laten aan het overleg 

van werkgever en werknemer(s).  Voor dit overleg is er genoeg tijd als de ingangsdatum OBiN negen 

maanden tevoren bekend gemaakt wordt, in verwachting van de geboorte van een nieuw normaal 

van (CAO-)lonen, het kind van goed overleg tussen werkgever(s) en werknemer(s).  

Het flankerend beleid verlaagt (niet alleen de arbeidsinkomens maar) ook de uitkeringen hoger dan 

OBiN met het zelfde bedrag, zodat ook deze uitkeringsontvangers  per saldo materieel niet erop 

vooruit en ook niet erop achteruit gaan.   

De werkgever wordt dus in de duale opzet wettelijk verplicht om aan zijn werknemers,  voor zover 

deze nu in het oude normaal een hoger arbeidsinkomen dan het OBiN ontvangen,  het basisinkomen 

te verstrekken.  Ook wanneer de werkgever het basisinkomen verstrekt is dit – zoals eerder gezegd -  

géén “arbeidsinkomen”.   

Terzijde over de terminologie: de aanduiding “arbeidsinkomen”of “basisloon” is ongepast , want 

OBiN is onvoorwaardelijk. De aanduiding  “negatieve inkomensbelasting”22 (voor zowel OBiN-vW 

alsook OBiN-vO )  past beter, maar blijft voor velen moeilijk te vatten. “Gratis geld” is een rake 

aanduiding om het idee’ onvoorwaardelijk basisinkomen’ voor velen toegankelijk te maken. Gewoon 

het woord ‘basisinkomen’ wordt over het algemeen nog het best begrepen. Het begrip  

‘basisinkomen’  - ook OBiN-  heeft zich recent ontworsteld  aan het beeld van wereldvreemd 

                                                           
22 Geld dat de overheid aan de rechthebbende individuele burger betaalt – al dan niet via de werkgever – 
noemen wij ‘negatieve inkomensbelasting’ zoals omgekeerd het geld dat de individuele burger aan de 
rechthebbende overheid betaalt ‘positieve’ inkomensbelasting genoemd kan worden. (‘negatief‘ en ‘positief’ 
voor de Ontvanger der Rijksbelastingen). Het begrip ‘negatieve inkomensbelasting’ omvat niet alleen 
onvoorwaardelijk basisinkomen maar ook voorwaardelijke toeslagen (zoals EITC – earned income taks credit ). 
Het kan bij andere auteurs een meer beperkte inhoud hebben.  
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idealisme en nostalgisch verlangen naar een wereld die niet meer bestaat. Het wordt nu meer 

onderkend als een reele kans op een wereld die nog niet bestaat.   

Naar schatting komen in het nieuwe normaal  ca 6 miljoen werknemers in aanmerking voor OBiN-vW  

(bij een OBiN bedrag van € 800) - inclusief (0,5 miljoen?) succesvolle  zelfredzame  zzp’ers die hun 

eigen werkgever zijn en dan zichzelf een OBiN geven. Dit aantal van 6 miljoen wordt iets lager 

wanneer het OBiN bedrag hoger vastgesteld wordt.  Bovendien zal een vrij groot aantal van deze 

mensen  – zeg 0,6 miljoen - overstappen naar lager betaald werk, omdat dit voor deze werknemers 

én voor hun werkgever financieel voordeliger is (zo worden hun OBiN kosten afgewenteld op de 

overheid, zie OBiN-vW  OBiN-vO in hoofdstuk 5.2).  Bij een OBiN van € 800 resteren dan  5,4 

miljoen  basisinkomens-vW . 

Dankzij 100% inverdieneffect verloopt de invoering  van OBiN bij deze  5,4 miljoen Nederlanders 

budgettair neutraal: niet alleen voor de werkgever en de werknemer, ook voor de overheid.  

Budgettair neutrale invoering doet zich ook voor bij 2,9 miljoen uitkeringen > OBiN € 800.  

Invoering van OBiN € 800 verloopt dus bij (5,4+2,9=) 8,3 miljoen Nederlanders budgettair neutraal. 

Dit betekent voor de overheid een besparing van € 79,7 miljard.   

In andere gevallen – daar waar het OBiN-bedrag hoger is dan het huidige arbeidsinkomen of 

uitkeringsinkomen, of daar waar er überhaupt geen inkomen is – kan het OBiN niet budgettair 

neutraal ingevoerd worden. Dit zijn (bij OBiN € 800)  4,7 miljoen gevallen . Het gaat hier naar 

schatting om 1,7 miljoen mensen met een (deeltijd)uitkering lager dan OBiN,  plus 2,2 miljoen 

mensen  met een (deeltijd)arbeidsinkomen lager dan OBiN (inclusief 0,3? miljoen minder 

zelfredzame zzp’ers), plus 0,8 miljoen mensen die überhaupt geen inkomen hebben.  Inbegrepen in  

genoemde  2,2 miljoen zijn de geraamde 0,6 miljoen werknemers die een loon iets boven OBiN 

hadden en overstapten naar een iets lager loon teneinde OBiN te verkrijgen zonder dat dit in 

mindering op het arbeidsinkomen zou worden gebracht, vW  vO.  Niet inbegrepen zijn degenen die 

nog geen 5 jaar legaal in Nederland zijn en een arbeidsinkomen ontvangen zonder recht op OBiN. 

Als  OBiN hoger dan € 800 is neemt het aantal budgettair neutrale gevallen af en  wordt het bedrag 

dat de overheid inverdient (bespaart) maar weinig hoger, terwijl de kosten dan veel hoger zijn. Zie 

4.4 Tabel 2.   Bij OBiN € 1000 zijn de kosten € 156 miljard waarvan, volgens de tweede instantie 

systematiek,  € 125,5 miljard wordt inverdiend.        

Het voordeel van de duale opzet is niet alleen dat de betaalbaarheid van basisinkomen beter 

zichtbaar wordt, maar ook dat rondpompen van veel geld ( zo’n € 80 miljard) wordt vermeden.    

(Rondpompen is rompslomp:  eerst geld ophalen bij werkgevers, dan doorsluizen via de 

belastingdienst naar miljoenen werknemers; in dit rondpomptraject kunnen vertragingen, fouten of 

fraude vóórkomen en kunnen extra controlekosten nodig zijn om dit te voorkómen.)  

Onze berekening in tweede instantie van de extra kosten dient om nader inzicht te geven in de 

inverdieneffecten en de resterende extra kosten - ter meerdere zekerheid van onze kostenindicatie  

in eerste instantie. Deze tweede berekening verdisconteert  met name het inverdieneffect OBIN-vW,  
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en geeft per saldo (meer dan het CPB destijds23 deed) een nuchter beeld van de hoeveelheid extra 

kosten, waarmee de politiek te rekenen heeft als ze het basisinkomen wil invoeren.  

Het bereiken van het doel “ter meerdere zekerheid” is overigens  zelf niet zeker. Onze tweede 

instantie berekening moest uitgaan van beperkt kosteninzicht op tal van terreinen. We hanteerden 

onzekere cijfers en ruwe afrondingen  en namen vaak onze toevlucht tot schattingen of “aannames”. 

Anders dan het  CPB - dat zijn aannames veelal poneert alsof het de wijsheid in pacht heeft - 

hanteren wij onze aannames als hypotheses, die opgevat mogen worden als vragen aan de lezer :  

eens of oneens met de betreffende aanname? En waarom? We vragen lezers ons te helpen door 

meer onderbouwde cijfers aan te leveren aan cives@ziggo.nl . Dan kunnen we de tekst in update-

versies (2e druk boek?) nog verbeteren.  

 

4.4  Tweede- instantie- berekening extra kosten invoering OBIN  begint bij kwantitatieve aannames  

Als we OBiN € 800 en OBiN € 1000 in de rij zetten met andere denkbare OBiN bedragen zien we in 

TABEL 1 voor de 13 miljoen geraamde OBIN-gerechtigden het volgende beeld van de kwantitatieve 

aannames bij het verdisconteren van de inverdieneffecten: 

TABEL 1 Aantallen miljoenen wel/deels/niet inverdiende basisinkomens bij variërend OBiN bedrag: 

KOLOM 1      KOLOM 2                      KOLOM 3                             KOLOM 4                     KOLOM 5 

Netto     arbeidsloon>OBI          uitkering>OBI                   OBI>uitkering              OBI> loon +  0,8 mjn nug          

OBiN      vW (inverdien 100%)       vO( inverdien 100%)     vO (minder inverdien)     vO (inverdien 0,0 %)     

€   800     5,4  mjn                             2,9 mjn                              1,7 mjn  (75%)             (2,2 +0,8 =)  3 mjn          

€   900      5,2  mjn                            2,5 mjn                               2,1 mjn  (70%)            (2,4 + 0,8 =) 3,2 mjn 

€ 1000      5  mjn                               2,3 mjn                               2,3 mjn  (65%)             (2,6+ 0,8 =) 3,4  mjn        

€ 1100     4,8 mjn                              0,9 mjn                               3,7 mjn  (60%)             (2,8 +0,8 =) 3,6 mjn 

€ 1500     4,4  mjn                             0,1 mjn                               4,5 mjn  (50%)              (3,2 +0,8 =)  4 mjn  

Toelichting op tabel 1.  

Het bedrag € 1100 in regel zes valt ongeveer samen met het AOW maandbedrag voor alleenstaanden 

(incl. vakantiegeld). Dit relatief hoge OBIN-bedrag vervangt dan niet alleen alle bijstand en toeslagen, 

zeer vele WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar ook alle AOW uitkeringen. Dan is dus 

bijna de hele bestaande sociale zekerheid overbodig. Alleen de WW- en WIA uitkeringen die (75 of 

70% laatst verdiende loon) netto uitkomen boven € 1100 per maand kunnen - na verlaging met € 

1100 -  nog  voorbestaan als kleine aanvullende uitkeringen (te financieren uit CAO heffingen) 

                                                           
23 Re-inventing the Welfare State. CPB 2006.  Hierin is o.a. een laag basisinkomen doorgerekend inclusief de 
onaannemelijke aanname dat door invoering basisinkomen de arbeidsparticipatie afneemt  en exclusief 
verdiscontering van het grote inverdieneffect ‘basisinkomen-vW’. Recente CPB publicaties echo-en deze 2006 
doorrekening.   

mailto:cives@ziggo.nl
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bovenop  € 1100 OBiN.  In het licht van deze massale vervanging van bestaande sociale zekerheid is 

het logisch dat er bij OBiN € 1100 in kolom 3 een veel lager aantal en in kolom 4 een veel hoger 

aantal staat dan bij OBiN € 1000 (terwijl 1100 toch maar weinig hoger is dan 1000) .    

Kolom 1 betreft denkbare maandbedragen  basisinkomen. Lagere bedragen (€ 200 of € 400)zijn niet 

opgenomen, omdat er dan geen volwaardig basisinkomen is. Dergelijk partieel basisinkomen kan  wel 

de opstap naar een volledig basisinkomen kan zijn, zie hoofdstuk 6). 

In de OBiN visie is basisinkomen belastingvrij. Er is geen onderscheid tussen bruto en netto. Hooguit 

is te denken aan de inhouding van € 100 verplichte maandelijkse verzekeringspremie 

basisziektekosten, zodat de OBiN bedragen dan ‘netto’ steeds € 100 lager zouden uitkomen. Zo is de 

term ‘netto’ door ons echter niet gebruikt. Bij ‘inkomen’ betekent ons “netto” :  besteedbaar 

inkomen na belasting. Betaling verplichte ziektekostenpremie via inhouding is dan besteding van 

inkomen. De inhouding is het niet vrij besteedbare deel van het netto inkomen.  

(“netto” voorafgaand aan ‘kosten’ betekent:  na aftrek van inverdien-baten, zie TABEL 2 )      

Kolom 2 geeft geschatte aantallen miljoenen (mjn) werkende mensen in 2015 die meer verdienen 

dan het OBiN bedrag op dezelfde regel in kolom 1. Omdat de werkgever hun basisinkomens  betaalt 

is het inverdieneffect hier voor de overheid 100%. Bij de schatting van het aantal basisinkomens-vW 

is rekening gehouden met een verhogend effect ( vW  vO) dat OBiN heeft op de hoeveelheid 

basisinkomens-vO, zie hoofdstuk 5.2.  

Kolom 2 omvat het merendeel van de werkzame beroepsbevolking. Andere delen van deze 

beroepsbevolking  vallen  onder de kolommen 3 en 4 - denk aan WGA- of AOW gerechtigden met een 

arbeidsovereenkomst -  of vallen onder  kolom 5 – denk aan deeltijdwerkers die minder dan het OBi-

bedrag verdienen. (En: sommigen van de 4 miljoen mensen die geen recht op OBIN hebben behoren 

ook tot de werkzame beroepsbevolking, denk aan werknemers die nog geen 5 jaar legaal in 

Nederland zijn)    

Kolom 3 betreft geschatte aantallen mensen in 2015 met een Nederlandse uitkering hoger dan OBiN. 

Ook hier is het inverdieneffect voor de overheid 100% want de betreffende uitkeringen worden 

verlaagd met het OBiN bedrag.  Bij uitkeringen, die nu in het oude normaal hoger zijn dan het OBiN  

straks in het nieuwe normaal is, verloopt de invoering OBiN-vO dus budgettair neutraal.  Als de 

uitkeringsinstanties UWV en SVB opgaan in de belastingdienst, kunnen deze uitkeringen gesplitst 

worden in een basisinkomen en een bijkomend voorwaardelijk deel(tje) dat (heel praktisch) tegelijk 

met het basisinkomen aan de rechthebbende burger verstrekt wordt. Deze operatie verloopt niet 

alleen voor de uitkeringsgerechtigde (basisinkomen + bijkomende uitkering = uitkering 2015) 

budgettair neutraal, maar ook voor de overheid. Of misschien heeft de overheid toch voordeel: iets 

lagere uitvoeringskosten. (En de overheid heeft zeker financieel voordeel als de politiek het zou 

wagen  om  bestaande uitkeringen hoger dan OBiN  – IVA, AOW alleenstaanden en bepaalde WW 

gevallen – te verlagen naar het basisinkomenniveau.)          

Na invoering OBiN resteren dus nog wat kleine uitkeringen, waarvan hoogte, duur en voorwaarden  

voortvloeien uit bestaande rechten of nieuwe CAO afspraken.  AOW voor alleenstaanden inclusief 

vakantietoeslag was bij voorbeeld € 1155,50 bruto per maand en daalt bij OBIN 1000 naar € 155,50 

bovenop het maandelijks basisinkomen. Evenzo bepalen CAO partijen (werkgevers- en 
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werknemersorganisaties) de hoogte en voorwaarden voor WW en WIA uitkeringen nieuwe stijl – 

OBIN (bij voorbeeld €1000) wordt afgetrokken van de oude uitkering in 2015. CAO partijen nemen 

bekostiging en uitvoering van deze bovenbasale uitkerinkjes geheel voor hun rekening (via heffingen 

krachtens hun algemeen verbindend verklaarde CAO).  

De politiek staat voor de keus  bij invoering van het basisinkomen om de AOW helemaal te schrappen 

dan wel het bovenbasale deel te handhaven ( als voorwaardelijke toeslag,  uit te voeren door de 

belastingdienst inclusief SVB of nog beter: door de gemeente). Handhaven heeft hier, bij OBIN 

bedragen beneden € 1100, onze voorkeur, een uitzondering op de regel dat voorwaardelijke 

toeslagen fraudegevoelige ondingen zijn die de regelgever moet vermijden of afschaffen. 

Bovenbasale uitkeringen kosten de overheid (cq de sociale partners) wel geld, voor de AOW 

misschien € 0,5 miljard bij OBiN 1000 of € 1 miljard bij OBiN 800, maar dit zijn geen extra kosten van 

de invoering basisinkomen. (Het zijn kosten van de handhaving bovenbasale uitkerinkjes). Het 

betreffende geld valt dus buiten onze raming van de overheidsuitgaven die het basisinkomen per 

saldo met zich brengt .     

De aanduiding ‘basisinkomen-vO’ betreft niet alleen kolom 3 maar ook de kolommen 4 en 5 : de 

overheid ( fiscus) verstrekt immers niet alleen 100% inverdiend OBIN-vO ( kolom 3), maar ook het 

niet helemaal  inverdiend OBIN-vO (kolom 4) en het helemaal niet inverdiende OBIN-vO (= kolom 5).  

Kolom 3 + 4, het totaal aantal Nederlandse uitkeringsgerechtigden, is laag voorzichtig geschat: op 4,6 
miljoen. (Uitkeringsgerechtigden onder de circa  4 miljoen mensen zonder OBIN zijn hierin uiteraard 
niet meegeteld).  De gemiddelde inverdienpercentages zijn geschat op 90 à 50%, zie kolom 4.    

Kolom 4 betreft Nederlandse uitkeringen die lager zijn dan OBiN . Hoeveel lager? Naar schatting bij 

OBIN € 1000 zo’n 35% lager, want we nemen aan dat deze lagere maanduitkering gemiddeld € 650 

was en er dus gemiddeld 65 %  inverdiend wordt op de 2,3 miljoen ontvangers van deze uitkeringen. 

1000. Bij OBIN bedragen lager dan € 1000 is het geschatte inverdienpercentage hoger: 70% bij OBiN 

€ 900 en 75% bij OBI € 800. En bij de hogere OBIN bedragen € 1100 en € 1500 is het juist lager:  60 % 

en 50 %.   Ook voorkomende combinaties van deeltijd arbeidsinkomen en deeltijduitkering vallen in 

kolom 4, mits de deeltijduitkering beneden het OBiN-bedrag blijft.  

Kolom 5 betreft a. werkenden die minder verdienen dan het OBiN-bedrag en b. mensen zonder 

inkomen (nuggers). Bij zowel  a. als b. is het inverdieneffect van OBiN 0,0%. Het aantal mensen 

zonder inkomen (b) schatten we op 0,8 mjn. Dit is het naar boven afgeronde cijfer dat De Beer 

ontleent aan recente CBS gegevens (S&D juni 2015). Eerder gaf het CBS hogere aantallen “zonder 

inkomen”. Ook andere cijfers over aantallen inkomens (Elsevier mei 2015) doen vermoeden dat het 

aantal Nederlanders zonder enig inkomen hoger is dan 0,8 miljoen. In onze kolom 5 echter  zijn 

onder meer gedetineerde en gehospitaliseerde mensen (sommigen van de circa 4 miljoen zonder 

OBIN) niet meegeteld en dan lijkt 0,8 miljoen toch wel weer een reële schatting. 

Kolom 5 telt dus niet mee in het totaal van direkte inverdieneffecten dat per OBiN-bedrag berekend 
kan worden door op dezelfde regel de aantallen in kolom 2 en 3, en in kolom 4 ( % inverdien) , te 
vermenigvuldigen met het OBiN bedrag in kolom 1.    

Maar let op : de direkte inverdieneffecten die we vinden in de kolommen 2, 3 en 4 zijn lang niet alle 

inverdieneffecten.  In TABEL 1 ontbreken nog andere (indirekte) inverdien effecten die wel 

verdisconteerd moeten worden in het eindsaldo van de extra kosten, die OBiN voor de schatkist.nl 
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met zich brengt. In de nu volgende TABEL 2 gaan we, zo goed en zo kwaad als het gaat, zowel de 

direkte alsook de overige (indirekte) inverdieneffecten berekenen en verdisconteren in het resultaat: 

de geraamde extra kosten per saldo.   

Problematisch hierbij is dat deze overige  inverdieneffecten veelal onzeker zijn en op voorhand niet 

goed vastgesteld kunnen worden. Zo  zagen we al dat inverdieneffecten (besparingen)  op zorgkosten 

en op misdaad-preventie/-bestrijdingskosten niet op voorhand kwantificeerbaar zijn. Deze effecten 

zijn nog helemaal niet verdisconteerd in TABEL 1.  En we kwantificeerden in kolom 3 en 4 wel veel 

inverdieneffecten als gevolg van wegvallende uitkeringen, maar inhoeverre betrof dit alleen de 

uitkeringen zelf of ook wegvallende toeslagen op die uitkeringen? Wegvallende overheidsuitgaven 

voor niet terugbetaalde studieleningen? Wegvallende starterssubsidie? Wegvallende 

inkomensafhankelijke subsidies, PGB, fiscale aftrek,  en zo voort?   Het flankerend beleid ter zake is 

deels nog niet ingevuld en dus nu nog onduidelijk.  

Duidelijk is wel dat het inverdieneffect van het flankerend beleid om ook toeslagen, subsidies, PgB en 

fiscale faciliteiten te schrappen niet helemaal  verdisconteerd is in TABEL 1. Een ander 

inverdieneffect dat ook nog niet verdisconteerd is  betreft de forse besparing op uitvoerings- en 

beleidskosten, zeg maar overhead kosten, want UWV , SVB, DUO, gemeentelijke sociale diensten 

Werk en Inkomen, overheidsuitgaven voor arbeidsmarkt, re-integratie,  cliëntenparticipatie  en 

handhaving kunnen dankzij OBIN afgeschaft of drastisch gereduceerd worden, terwijl de betreffende 

ministeries, voorlichting, advies- en overlegorganen dan meteen danig afgeslankt kunnen worden.                                                                                                                                                    

We kunnen al met al niet goed gekwantificeerd aangeven hoeveel overheidsgeld er gemoeid zal zijn 

met bovengenoemde  overige (indirekte) inverdieneffecten, het bedrag X, maar zeker is wel dat het 

om vele € miljarden zal gaan. Of daarbij het OBiN-bedrag (in kolom 1) hoger of lager is zal per saldo 

wel iets uitmaken voor de hoogte van deze inverdien-baten, het bedrag X dat in TABEL 1 ontbreekt. 

Bij de OBiN-bedragen € 200 en € 400, die in hoofdstuk 7 aan de orde komen, stellen we X = 0; want 

het gaat hier om partieel basisinkomen  naast – en niet in plaats van  - bestaande sociale zekerheid .  

OBiN 800 noemen we niet meer partieel, ook al rijst hierbij wel de vraag: kun je van € 800 nog 

fatsoenlijk rondkomen?    

Hoewel verantwoorde kwantificering van de overige inverdieneffecten dus eigenlijk niet kan, te meer 

niet nu het flankerend OBIN beleid op veel (detail)punten nog nader uitgewerkt moet worden, zou 

het achterwege laten van elke kwantificering de indruk wekken dat genoemde inverdieneffecten er 

niet zijn of weinig gewicht in de schaal zouden leggen. Die indruk is pertinent onjuist en daarom 

ramen wij met de natte vinger nu in TABEL 2  toch maar een totaal bedrag voor de invedieneffecten 

die niet meegenomen werden in  TABEL 1, namelijk: € 20 miljard.  

20.000 miljoenen euro’s is een hoog bedrag,  maar welbeschouwd toch een heel voorzichtige raming, 

kijk maar naar de miljarden nu in de Rijksbegroting voor de werkorganisaties UWV, SVB, DUO en voor 

de betreffende ministeries en gemeentelijke diensten ter zake. Kijk maar naar de starterssubsidies en 

de fiscale aftrek voor zelfstandigen waarmee ook miljarden gemoeid zijn. Kijk maar naar de 

studiefinanciering waarop weliswaar al bezuinigd is - invoering leenstelsel - maar waarop toch nog 

inverdiend kan worden:  dankzij OBiN vervalt immers op de OCW begroting de uitgavenpost voor 

oninbare studievoorschotten (leningen die deels niet terugbetaald worden door studenten die deels 

geen carrière maken) .  Kijk maar naar de kosten van toeslagen voor kinderopvang, zorg en huur, dan 

zie je inverdieneffecten, respectievelijk:  €  2,5 miljard, € 5 miljard en 2,5 miljard. Kijk maar naar de 
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miljarden die gemoeid zijn met arbeidskorting, heffingskortingen,  ouderenkorting, 

inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaande ouder korting, PgB enz.                                  

(Straks in 6.5 zullen we zien dat de raming € 20.000 te laag is.)  

Voor volwaardig OBiN  (€ 800??, € 900?, € 1000, € 1100 en € 1500) wordt het geraamde bedrag € 20 

miljard in onderstaande TABEL 2 verdisconteerd in het resultaat van de aftreksom ‘Bruto kosten min 

Inverdieneffecten’.    Zie hieronder TABEL 2 ( bouwt voort op aantallen/ bedragen in TABEL 1 ) : 

TABEL 2  Raming extra kosten variërend OBIN met verdiscontering van inverdieneffecten                                    

KOLOM 1            KOLOM 2                                                                 KOLOM 3                            KOLOM 4 

OBiN        12 mnd X 13 mjn      100% inverdien + minder inverdien € …mjn / mrd        resultaat € …mrd  

                     Bruto Kosten                Af te trekken inverdieneffecten                               Netto extra kosten     

OBiN 800     € 124,8 miljard    (8,3 x 9600)+ (1,7 x 75 % x € 9600) + 20000 =  111,9            € 12,9 miljard 

OBiN 900     € 140,4 miljard    (7,7 x 10800)+ (2,1 x 70 % x € 10800)+20000 = 119              € 21,4 miljard   

OBiN 1000   € 156 miljard       (7,3 x 12000)+ (2,3 x 65 % x € 12000)+20000 = 125,5           € 30,5 miljard 

OBiN 1100   € 171,6 miljard    (5,7 x13200)+ (3,7x 60 %  x  € 13200)+20000 = 124,5           € 47,1 miljard 

OBiN 1500   € 234 miljard       (4,5 x 18000)+ (4,5 x 50 % x € 18000)+ 20000 = 141,5          € 92,5 miljard  

Voor invoering OBiN kan de politiek volgens deze berekening in tweede instantie dus  rekenen met 

de extra kosten  in  Kolom 4.  

Van de bruto kosten (100%) genoemd in Kolom 2 bedragen de netto extra kosten in Kolom 4 

“slechts” 10,3% (OBIN 800) of 15,2% (OBIN 900) of 19,6% (OBIN 1000) of 24,4% (OBIN 1100) of 39,5% 

(OBIN 1500).   

En van alle begrote Rijksuitgaven 2016 (€ 262,1 miljard =100%) vergen de extra kosten  volgens 

bovenstaande tabel  4,9 % (OBiN 800) of 8,4 % (OBiN 900) of 11,6 % (OBiN 1000) of 16 % (OBiN 1100) 

of 35,3% (OBiN 1500) .     

Deze uitkomsten van de berekening in tweede instantie gaan  vergelijken we in 4.5 met de 

uitkomsten van de berekening in eerste instantie – om zo tot een nadere beschouwing van beide 

berekeningen te komen en wat meer gevoel te krijgen bij de betrouwbaarheid van de hier 

gepresenteerde uitkomsten.  

4.5 wat zegt dit tweetal  berekeningen voor die ene vraag: wat kost OBiN ? 

De gegeven berekeningen in eerste en tweede instantie zijn qua systematiek en uitkomsten zeer   

verschillend, we zullen hierop ingaan, maar allereerst zien wij één opvallend gemeenschappelijk 

punt: dit basisinkomen kost de overheid veel minder dan het CPB dacht. Het CPB  raamde de kosten  

véél te hoog.  (Belastingdruk zou zelfs bij een laag OBiN volgens het CPB 53,5 % moeten zijn. ). 

Dankzij het 100% inverdieneffect voor - meer dan - 7 miljoen basisinkomens blijven in ons plan de 

extra kosten voor OBiN beperkt tot de resterende  bijna  6 miljoen basisinkomens-vO. 
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Het CPB heeft  de duale opzet en de bijbehorende flankerende loonmaatregel - het 

basisinkomenbedrag in mindering brengen op arbeidsinkomens – niet meegecalculeerd.  Direkte  en  

bijkomende inverdieneffekten zijn in de CPB basisinkomenkostencalculatie ‘Reïnventing the welfare 

state, 2006’ en in recente echo’s daarvan 24 niet of onvolledig meegenomen. Bovendien neemt het 

CPB aan dat OBiN het arbeidsaanbod en het arbeidsvolume beduidend doet afnemen, een 

“uitverdieneffekct” dat allesbehalve zeker is, zie hoofdstuk 5 en 6. 

De eerste instantie berekening komt per saldo tot hogere tekorten (extra kosten voor schatkist.nl) 

dan de tweede instantie berekening. Dit was natuurlijk te verwachten, want alleen in de tweede 

instantie berekening is de duale opzet verdisconteerd, zodat hier veel kosten niet bij de overheid 

maar bij de werkgever terecht komen. Werkgevers vinden dit niet erg, want zij worden voor deze 

kosten  100% gecompenseerd door het flankerend beleid. Dat beide berekeningen qua uitkomsten  

van elkaar verschillen is dus niet verwonderlijk, maar wat wel verwonderlijk is dat de berekeningen 

qua uitkomsten niet nog veel méér van elkaar verschillen. De eerste instantie berekening was 

inzoverre beter dat hij uitging van een bulk harde feiten - reeel de bestaande uitgaven -, maar 

inhoeverre deze feiten één op één vergelijkbaar zijn met toekomstige uitgaven in de OBiN situatie 

valt niet precies te zeggen.   

De tweede instantie berekening vergeleek gedetailleerder de bestaande uitgaven met toekomstige 

uitgaven, maar moest daarbij allerlei inschattingen maken. Hierbij wilden wij (voorstanders OBiN) 

onszelf niet rijk rekenen, wat er misschien toe geleid zou kunnen hebben dat we ons een beetje arm 

gerekend hebben. Dit is dan een begin van verklaring  voor het feit dat de tekorten in de eerste 

berekening voor OBiN € 800 en OBiN € 1000 SLECHTS  € 19,8 miljard en  € 18,3 miljard hoger waren 

dan in de tweede berekening.   Volgens alleen de tweede berekening hadden deze (door OBiN-vW 

veroorzaakte ) verschillen moeten uitkomen op respectievelijk € 79,7 miljard en € 87,6 miljard. Dit 

wijst erop dat in de tweede berekening de grove aanname van € 20 miljard voor de overige 

inverdieneffecten wel eens veel te laag zou kunnen zijn. Aan de andere kant, in de eerste berekening 

lijken sommige inverdieneffecten te hoog ingeschat te zijn; met name  4,9 miljard studiefinanciering 

wordt minder nu het leenstelsel wordt doorgevoerd, en 12,6 miljard werkloosheidsuitgaven 

betreffen wellicht ook uitgaven voor arbeidsmarkt en arbeidsinspectie die niet vervallen als OBiN 

wordt ingevoerd. Een verklarende factor is ook het her en der hanteren van verschillende peildata, 

waarbij in de tweede berekening ook enige toekomstvoorspellerij meespeelt in zoverre er 

gedragseffecte n van invoering OBiN geraamd en meegerekend werden bij de inverdieneffecten die 

in de kostenraming verdisconteerd zijn.       

Uit bovenstaande vergelijking van twee OBiN berekeningen trekken we drie  conclusies. De eerste is 

dat de berekeningen zeer voor verbetering vatbaar zijn, vooral met behulp van statistici en 

deskundigen op het terrein van openbare financien. Waarschijnlijk kunnen CBS en CPB deze 

verbeteringsslag  maken, maar desgevraagd zei het CPB alleen programma’s van gevestigde politieke 

partijen door te rekenen. 

                                                           
24 CPB policybrief 2015/2 ‘De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid’ 4 “Vlaktaks en basisinkomen niet 
effectief”   
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Ten tweede: hoezeer de berekeningen ook onzeker en voor verbetering vatbaar zijn, het staat toch 

wel vast a. dat invoering OBiN hoe dan ook een aantal miljarden extra kosten zal kosten, en b dat 

Nederland met een beetje goede wil dit aantal miljarden best zal kunnen opbrengen. 

Kijkend naar de grootte van het verschil in uitkomsten tussen de eerste berekening (die de duale 

opzet niet mee calculeerde) en de tweede berekening is onze derde conclusie dat de tweede 

berekening  de extra kosten te hoog inschatte, zonder dat we kunnen zeggen hoeveel te hoog. We 

blijven wel van deze tweede berekening uitgaan, want alleen daarin wordt de duale opzet 

verdisconteerd.  

In het volle besef van de toepasselijkheid van het CPB cliché “onze voorspellingen zijn dit keer met 

veel onzekerheid omgeven” ramen wij, voor de liefhebbers van ronde getallen, nu in alle 

voorlopigheid de extra kosten van OBiN € 800 en van OBiN € 1000 voor de schatkist.nl respectievelijk  

op € 10 miljard en op € 25 miljard. Dit is - in derde instantie - onze ‘best guess’.     

Van OBiN’s bruto kosten (100%) bedragen de netto extra kosten van OBiN € 800  dan dus (niet zoals 

eerder gezegd  10,3% maar) slechts 3,8 % en van OBiN € 1000 nu  (dus niet 19,6% maar) 9,5%.   

En van alle begrote Rijksuitgaven 2016 (€ 262,1 miljard =100%) vergen nu de extra kosten  van OBiN 

€ 800  “slechts” 8% en van OBiN € 1000 16 % .     

 4.6 Wat bekent invoering basisinkomen in vergelijk met bestaande lonen en uitkeringen?  

Als maandelijks basisinkomen.nl niet hoger wordt dan € 1000, komen van de 13 miljoen beoogde  

basisinkomens  er meer dan 7 miljoen terecht bij mensen die nu, in het oude normaal, een 

jaarinkomen van € 12.000 of meer hebben. Dankzij de duale opzet in het nieuwe normaal is dit voor 

de overheid gratis geld. De ontvangers betalen als het ware zelf hun OBiN (<= € 1000) en tellen niet 

mee in de berekening van de extra kosten voor de overheid . Hun bruto inkomens –  hogere 

arbeidsinkomens en hogere uitkeringen – gaan hierdoor per saldo niet vooruit en niet achteruit. 

Uitzondering op deze regel zijn ongeveer 0,6 miljoen lagere arbeidsinkomens die overstappen van 

basisinkomen-vW naar basisinkomen-vO  (hoofdstuk 5.2 ). Zij gaan er financieel wel op vooruit (ze 

krijgen meer euro’s basisinkomen terug dan ze aan arbeidsinkomen inlevereren). Bij andere (beter 

betaalde) werknemers verandert als gevolg van OBiN alleen de samenstelling van hun bruto inkomen  

en wordt de zekerheid van het basisdeel beter: “onvoorwaardelijk”. Hun arbeidsinkomen wordt net 

zoveel lager als het basisinkomen hoog is. Ook bestaande hogere uitkeringen > €  OBiN worden net 

zoveel lager als het basisinkomen hoog is; bij de WW, de WIA(IVA) en de AOW (alleenstaanden) doet 

zich dit voor.  

Voor genoemde “meer dan 7 miljoen” mensen is invoering basisinkomen dus een louter 

administratieve verandering zonder materiële gevolgen in hun bruto inkomen: de 

inkomensspecificatie  bestaat uit 2 delen: het OBiN en het voorwaardelijk inkomen(tje) daarbovenop. 

Netto  - na afdracht van progressieve inkomensbelasting - kunnen er wel  verschillen in besteedbaar 

inkomen ontstaan, zie 4.8. Maar bruto blijft de som van de delen gelijk aan het inkomen destijds. 

Het nieuwe voorwaardelijk deel  (bij minder dan 6 miljoen mensen) is gelijk aan het oude 

arbeidsinkomen verminderd met OBiN (€ 800 / 900 / 1000 / 1100 per maand). Waar het oude 

arbeidsinkomen cq de oude uitkering hoger was dan OBiN verstrekt de werkgever, cq de overheid, in 
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één keer tegelijkertijd het nieuwe OBiN en het nieuwe (lagere) voorwaardelijk inkomen. Dit is heel 

praktisch, er hoeft geen geld rondgepompt te worden.      

Mensen met (tijdelijke)  baantjes, op wie de term ‘precariaat’ van toepassing kan zijn25, gaan dankzij 

het basisinkomen aanzienlijk vooruit in hun (totale) inkomen. Wie, dankzij het basisinkomen, het 

meest in inkomen vooruitgaan zijn degenen  die nu nugger zijn of maar een piepklein uitkerinkje  

hebben. Basisinkomen.nl verdrijft armoede.nl .   

4.7  Waar haalt de politiek het nodige extra geld vandaan  om OBiN te bekostigen? 

Genoemde  extra kosten van OBiN zouden geheel uit lastenverzwaring gefinancierd kunnen worden. 

Dan komen de collectieve lasten in Nederland nog steeds niet uit boven de helft van het bbp. (De 

helft kan de norm zijn voor een politiek die de publieke sector in balans houdt met de private sector).   

Lastenverzwaring vinden wij echter een inferieure manier van financieren – waar de huidige politici 

veel te gemakkelijk naar grijpen. Beter lijkt ons de lastenverzwaring te beperken door eerst € 16 

miljard echt te  bezuinigingen (extra = bovenop bezuinigingen die de kabinetten Rutte realiseerden). 

De resterende lastenverzwaring is dan te vinden in belastingmaatregelen, passend bij OBiN. Zie 4.8.  

Beter dan lasten verzwaren is dus echt bezuinigen. Dan durven politici terug te komen op eerder 

genomen beslissingen om belastinggeld te besteden aan bepaalde mooie doelen en aan hierop ingezet 

beleid - dat zij politiek wenselijk vonden en misschien nog steeds vinden. Dit loslaten is moeilijk zolang 

zij niet (willen) inzien en erkennen dat van dat mooie beleid weinig terecht komt, althans dat er al jaren 

geen onafhankelijke evaluatie is waaruit onomstotelijk blijkt dat het betreffende beleid voldoende 

doelmatig uitwerkt. Bewezen doelmatig beleid is verbijsterend zeldzaam. Voorbeelden van 

ondoelmatig beleid - links en rechts - zijn er te over:  ontwikkelingssamenwerking met landen die er 

niet beter van worden; marktwerking in de zorg waardoor kosten niet dalen en de zorg niet beter 

wordt; falend toezicht op de financiële sector, op de zorg, op woningcorporaties, op de nationale 

politie enz.; beleid maken op basis van onbetrouwbare CPB prognoses; Vogelaarwijken die niet 

veranderen in krachtwijken; scheefwoners prikkelen hun sociale huurwoningen te verlaten wat ze niet 

doen26, waardoor wachtlijsten lang blijven; innovatiesubsidies aan bedrijven die ook zonder  toch wel 

zouden innoveren ; exportsubsidies aan bedrijven die ook zonder toch wel zouden exporteren;  

reïntegratie van werklozen die ook zonder reïntegratietrajecten toch wel werk zouden vinden of 

andersom, die met reintegratietrajecten toch geen werk vinden;  beter sporen (met de Fyra…); 

militaire missies in Afghanistan, Libië , Mali en Irak (strijd tegen IS) waardoor de veiligheid van de 

inwoners aldaar niet toeneemt; meer kinderopvang waardoor de arbeidsparticipatie hier niet 

toeneemt;  hogere pensioenleeftijd waardoor de arbeidsparticipatie van 64 plussers niet toeneemt;  

meer/strengere/ straf waardoor de criminaliteit niet afneemt, dure automatiseringsprojecten die 

mislukken, enz.  

De politiek kan veel geld besparen door met zulk beleid te kappen, waarbij ook de bijbehorende advies-

, beleids- en voorlichtingscircuits weggekapt kunnen worden. Na de lastenverzwaringen en 

bezuinigingsoperaties van Rutte I en II ( € 15 miljard lastenverzwaringen en € 32 miljard echte 

bezuinigingen ) valt hier nog meer dan € 16 miljard echt te bezuinigen als we wat heilige huisjes van 

                                                           
25 Guy Standing: The precariat (the new dangerous class) 2011 
26 Er zitten in 2015 nog steeds 547.000 scheefwoners in sociale huurwoningen.  
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linkse en van rechtse politiek omver halen. De kleinere overheid ontstaat alleen als de politiek zegt tot 

welke publieke taken de overheid zich moet beperken, de doelmatigheid bewaakt  en erkent dat er nu 

teveel bovenmodaal gehonoreerde functionarissen zijn ook bij de overheid en verwante organisaties 

(ZBO’s enz.). Hun banen kunnen geschrapt of lager gehonoreerd worden. Méér dan € 16 miljard 

bezuinigen zal nodig zijn opdat Nederland naast de basale inkomensvoorziening ook andere nieuwe 

publieke taken kan oppakken en bekostigen. Welke andere taken dit zijn is een vraag die het bestek 

van deze OBiN bijsluiter te boven gaat, maar denk bij voorbeeld aan preventie (in EU verband) en 

opvang (ook in NL) van steeds meer vluchtelingen. 

Wat ook zou helpen om echt te kunnen bezuinigen is een nieuwe eigentijdse doordenking van onze 

nationale soevereiniteit in samenhang met voortgaande internationale samenwerking waaraan 

soeverein Nederland deelneemt. Samenwerken in defensie bij voorbeeld, omdat in deze tijd het 

hebben van een eigen nationale landmacht, een eigen luchtmacht en een eigen  marine  geen 

nationale soevereiniteit oplevert en nog steeds wel heel veel geld kost. Nieuwe nationale 

soevereiniteit kan in NAVO verband voortbestaan zonder dat elke lidstaat afzonderlijk eigenmachtig 

over drie krijgsmacht onderdelen beschikt. Nederland kan zich militair specialiseren in bij voorbeeld 

de marine en daarmee zo nodig ook de bondgenoten bedienen, terwijl deze bondgenoten zich 

toeleggen op andere krijgsmacht-onderdelen en daarmee zo nodig ook Nederland bedienen. Het is 

weliswaar duidelijk dat met name de grotere landen nog niet toe zijn aan zo’n verplichtende 

taakverdeling binnen de NAVO en hun nationale soevereiniteitsillusie op militair vlak niet opgeven, 

maar dat hoeft kleinere landen er niet van te weerhouden om dan maar eigenmachtig, vanuit een 

nieuw nationaal soevereiniteitsbesef, een bepaalde taakverdeling binnen de NAVO te kiezen en te 

forceren, namelijk door in eigen land te kiezen voor slechts 1 of 2 krijgsmacht onderdelen en de niet 

gekozen 1 of 2 andere krijgsmacht-onderdelen dapper weg te bezuinigen.  Nieuw nationaal 

soevereiniteitsbesef  kan meteen het  kleinere land  weerbaar maken tegen de toenemendee druk 

die de  grotere NAVO landen dan ongetwijfeld op het soeverein bezuinigende medelid gaan 

uitoefenen. Andere lidstaten zoals Canada brengen deze nieuwe souvereiniteit al in praktijk, terwijl 

Nederland - meer serviel dan soeverein - achter Amerika blijft aanlopen. 

Dankzij de EU hoeft soeverein Nederland ook niet meer overal ter wereld eigen ambassades te 

houden. Met mede-lidstaten kan afgeproken worden  welk EU land waar buiten de EU een 

ambassade in stand houdt die ook de belangen behartigt van andere EU landen die aldaar niet 

(meer) een eigen  ambassade hebben.  Zo kunnen nogal wat dure ambassades gesloten worden 

zonder dat de kwaliteit van de diplomatie eronder hoeft te lijden. De resulterende besparing.nl  

bewijst ons (en Wilders) dat de EU niet alleen geld kost, maar ook geld kan opleveren.         

Bovenstaande voorbeelden -  onbenutte bezuinigingskansen in Nederland anno 2016 - illustreren dat 

majeur beleid niet alleen in de arbeidsmarkt- en inkomenspolitiek ontbreekt maar ook in de defensie 

politiek en in het buitenlands beleid. Groot denken is tegenwoordig geen kenmerk van de 

verzorgingsstatelijke elite.  

De democratie in (o.a.) Nederland anno 2016 is onvolwassen, het soevereine volk regeert niet.   

4.8 Belastinghervorming: laat burgers.nl  fair bijdragen in de kosten.nl –  o.a. meerkosten OBiN   

De regering Rutte/ Asscher (VVD/PvdA) gaat  prat op de tot stand brenging van grote vernieuwende 

hervormingen in Nederland, een iets te mooie typering voor de betreffende 
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onderhoudswerkzaamheden aan het pensioenstelsel, de woningmarkt, de zorgdecentralisatie, de  

studiefinanciering en de arbeidsmarkt.   

Deze regering verdient  credits voor dit onderhoudswerk, maar inhoudelijk valt er veel op aan te 

merken:  hervorming van het pensioenstelsel gaat in de polder zo stroperig traag dat de zekerheid 

die dit stelsel moet bieden verwordt tot onzekerheid ; decentralisatie van zorg / PgB werd het 

hoofdpijndossier van staatssecretaris Van Rijn, die telkens beterschap beloofde en het telkens niet 

beter maakte; hervorming studiefinanciering gaat ten koste van de deelname aan hoger onderwijs 

door studenten uit de onderklasse en levert niet de onderwijskaliteitsverhoging op, die werd 

beloofd; de arbeidsmarkt wordt door de participatiewet en de wet- werk- en- zekerheid niet beter, 

niet flexibeler, biedt niet meer zekerheid, terwijl door de regering gesubsidieerde banenplannen per 

saldo geen extra banen opleveren ( de regering maakt deel uit van de politieke elite die de werking 

van de arbeidsmarkt niet begrijpt, zie hoofdstuk 6); hervorming van de woningmarkt is min of meer 

succesvol, alhoewel er nog steeds teveel woningen “onder water”staan en teveel sociale woningen 

scheef bewoond worden.  De hervormingen verlopen dus teleurstellend en dit komt vooral doordat 

het eigenlijk in de eerste plaats bezuinigingsmaatregelen zijn met heel weinig  inhoudelijke ambitie 

om echt majeure verandering tot stand te brengen.         

De grootste hervorming die de regering Rutte/Asscher zei te ambiëren was de herziening van het 

belastingstelsel. Dit zou verder gaan dan alleen wat onderhoudswerkzaamheden, dit zou het 

predikaat ‘majeur’ verdienen. Maar het liep anders, de majeure belastingherziening kwam er niet, 

onze politiek intern verdeelde regering bleek niet tot zo’n majeure herziening in staat en beperkte 

zich tot het teruggeven van € 5 miljard belastinggeld aan de werkende Nederlanders. Dit is 

cliëntelisme, kenmerkend voor een onvolwassen democratie. (Of het aan deze VVD+PvdA politiek 

lukt om zo, met dit miljarden cliëntelisme, kiezers te kopen staat nog te bezien.  Peilingen doen 

vermoeden dat steeds meer kiezers wel  volwassen worden, de gevoerde politiek beoordelen op 

haar bijdrage aan het algemeen belang en zich niet laten omkopen door belastingdouceurtjes. 

Kiezers zijn best bereid om (meer) belasting te betalen als ze maar zeker weten a. dat het 

belastinggeld goed besteed wordt in het algemeen belang, en b.dat zij vergeleken met andere 

Nederlanders een fair aandeel betalen;  de hoogte van hun belastingingaanslag moet herkenbaar 

rechtvaardig zijn.      

Dat het kabinet Rutte / Asscher geen majeurebelastingherziening realiseerde is vanuit democratisch 

oogpunt gezien eigenlijk best. Majeure veranderingen moeten niet buiten de kiezers om tot stand 

komen. Verkiezingsprogramma’s dienen, ook in de Nederlandse democratie, hoofdlijnen voor 

majeure belastingherziening te bevatten. Op basis hiervan , rekeninghoudend met hoeveel stemmen 

de (coalitie)partijen gekregen hebben, dient dan een bepáálde belastingherziening, met of zonder 

veel compromissen,  een prominent onderdeel  van het regeerakkoord te worden.  

Zo democratisch komen de belastingherzieningen echter in de Nederlandse traditie tot nu toe niet 

tot stand. De traditie is meer dat eerst een commissie van onafhankelijk ogende  deskundigen een 

voorbereidend advies gevraagd wordt, waarbij ook het CPB ingeschakeld wordt om het advies meer 

gezag te geven, meer kans dat het niet in een la verdwijnt, maar daadwerkelijk leidt tot 

regeringsvoorstellen voor belastingherziening die kamerbreed aangenomen zouden kunnen worden . 

Belastingherziening is politiek controversieel, dat kan bijna niet anders, en het is dus begrijpelijk dat 

een regering die de belastingen wil herzien, de betreffende voorstellen het aura wil meegeven van 
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‘objectief noodzakelijk’ , boven de partijen verheven, het algemeen belang dienend, enz. Maar bij de 

jongste belastingherzieningspoging lukte het dus niet om dit aura mee te geven aan de voorstellen 

van commissie Van Dijkhuizen. Zo kon het gebeuren dat in de politiek de herzieningsvoorstellen van 

de commissie de mist in gingen.  

Dat het meegeven van  gezaghebbend aura dit keer niet lukte kan vele oorzaken hebben , waarvan 

de meest hoopgevende is dat kiezers tegenwoordig wellicht zo volwassen zijn dat ze autoriteiten niet 

zonder meer volgen maar liever zelf zich een (beter) oordeel vormen over welke belastingherziening 

voor Nederland het beste is. Waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak was de verdeeldheid VVD versus 

PvdA in de regering en de oververtegenwoordiging van VVD’ers in de commissie. De les die alle 

partijen uit de mislukte belastingherziening kunnen trekken is dat een zeer politiek issue zoals 

belastingherziening ook in de beleidsvoorbereiding niet onpolitiek, quasi-objectief, behandeld moet 

worden. De commissie Van Dijkhuizen heeft wel onpolitiek willen zijn of lijken, maar keek intussen 

voortdurend naar politieke haalbaarheid, framede haar voorstellen  met politiek mooi klinkende 

doelen zoals ‘meer eenvoud’ en ‘meer banen’. Ze zei er niet bij bij dat meer eenvoud op meer 

manieren kan, waaruit een keuze gemaakt moet worden, die altijd politieke discussie oproept, ook 

over de vraag welk hoger doel  de specifiek gekozen eenvoud dan dient.  Ze zei er ook niet bij dat 

belastingherziening  nauwelijks iets kan betekenen in het creëren van meer banen, want dat wist ze 

niet, de verzorgingsstatelijke elite weet niet goed hoe de arbeidsmarkt werkt (zie hoofdstuk 6). En ze 

verzweeg ook – net zoals bij de eerder genoemde hervormingen  – dat de voorgestelde hervorming 

van het belastingstelsel in de eerste plaats politiek bedoeld was als een bezuinigingsinstrument. 

Als we nu dus inzien dat belastingherziening van meet af aan onvermijdelijk politiek is en politiek 

vorm gegeven moet worden, doen we er goed aan om in ons politiek programma ruim voor de 

verkiezingen aan te geven welke belastingherziening we precies willen. Hieronder wil ik, niet 

gehinderd door fiscalistische kennis, een paar hoofdlijnen van “www.mijnbelastingplan.nl” schetsen. 

Uiteraard met volop aandacht voor negatieve inkomensbelasting, het basisinkomen. Grondgedachte 

hierbij is dat herziening van het belastingstelsel nu niet meer incrementeel kan zijn, niet meer  het 

aanbreien van allerlei veranderingetjes waardoor het bestaande toch al erg onoverzichtelijk 

geworden breiwerk nog onoverzichtelijker wordt. Niet  de rechtvaardigheid maar de 

belastingtechnische behendigheid van burgers (of hun belastingconsulent) bepaalt dan hoeveel 

belasting zij feitelijk aan de gemeenschap Nederland betalen.  

Meer eenvoud moet in dienst staan van meer transparantie, waardoor het duidelijk wordt dat de 

burger (m/v), cq het bedrijf, een faire hoeveelheid belastinggeld afdraagt en daardoor fair bijdraagt 

aan het welzijn van Nederland. Deze transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor onze 

belastingmoraal. Alleen met een, op rechtvaardigheid en transparantie gebaseerde, civiele 

belastingmoraal kan er een einde komen aan de nu nog veel beoefende sport “hoe ben ik de fiscus te 

slim af?” en aan de eveneens nu nog veel voorkomende wrokkigheid “belasting is diefstal”. Deze 

situatie is alleen bereikbaar als we bereid zijn ons belastingstelsel grondig te doordenken en 

fundamenteel te herzien -  op te helderen = transparant maken.  Hieraan hoop ik een bijdrage te 

leveren in de hoofdlijnenschets hieronder.                    

Een nieuw belastingstelsel treft (net als het bestaande stelsel) in hoofdzaak twee categorieen 

belastingplichtigen:  bedrijven (werkgevers) en personen (particulieren). Eerstgenoemde categorie 

betaalt (in box 2) belasting over de waarde die het bedrijf toevoegt (algemene winstbelasting VpB en 
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productheffingen: BTW en accijnzen) Productheffingen worden overigens in de productprijzen 

doorberekend en belasten daarom eigenlijk niet zozeer de bedrijven alswel de consumenten.  

De tweede categorie, de particuliere belastingplichtigen, betalen in box 1 belasting (IB) over hun 

inkomen uit arbeid en in  box 3 belasting  uit vermogen (als ze dat hebben). IB is progressief – hogere 

arbeidsinkomens moeten - voorzover ze hoger zijn - een hoger percentage belasting betalen, het  

marginaal tarief loopt op.  Deze progressiviteit geldt nu nog niet voor de box 3 belasting op 

vermogensopbrengsten en ook niet voor de werknemers voor zover deze - via looninhouding door 

hun werkgever - een bijzondere inkomensbelasting betalen, namelijk premie voor sociale 

verzekeringen.  Bij de loonvorming, met name het bruto netto-traject, zijn de werknemerspremies 

AOW, WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen AWBZ) en ANW nog van groot belang: respectievelijk 

17,9% , 9,7 % en 0,6% van de loonsom (in 2015). In de nieuwe integrale inkomensbelasting worden 

op de een of andere wijze ook erfbelasting en schenkbelasting geïntegreerd.   

Bij invoering OBiN verdwijnt box 3 ; het inkomen uit vermogen wordt overgebracht naar box 1, waar 

het progressieve belastingregime geldt (fair taks).  Ook worden de sociale premies gefiscaliseerd dwz 

omgezet naar de progressieve box 1 (dat is nog socialer). Het basisinkomen is belastingvrij en wordt 

uit de algemene middelen betaald.(Ook OBiN-vW dat voor rekening komt van de werkgever, wordt in 

formele zin tot de algemene middelen gerekend. Het geld dat de werkgever aan basisinkomens 

betaalt is strikt genomen een belastingafdracht aan de fiscus namens wie dit belastinggeld dan 

onmiddellijk doorbetaald wordt aan de OBiN ontvanger. Dat de tussenschakel  ‘fiscus’ feitelijk 

overgeslagen wordt is puur praktisch).  

Door het afschaffen van de premies kan de werknemer in zijn loon er netto 28,2% op vooruit gaan.   

Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat hij (veel) meer fair taks kan gaan betalen (bijdragen in 

o.a. de extra kosten die de overheid  maakt voor het basisinkomen). En zijn aanvullend pensioen 

wordt netto wat duurder als de nu nog bestaande (al iets ingeperkte) fiscale faciliteit helemaal wordt 

afgeschaft,  zodat zijn inleg voor het aanvullend pensioen meteen meetelt voor de IB. De nu nog 

bestaande omkeerregel waardoor werknemers veel later (vaak in een lager tarief) belasting betalen 

houdt dan op te bestaan.  Maar op welke manier ook de werknemer te maken krijgt met het nadeel 

van meer belasting betalen, meestal zal het voordeel van 28,2% minder inhouding groter zijn.  

Gelet op dit voordeel is het onjuist om te zeggen dat invoering OBiN-vW voor de werknemers een 

sigaar uit eigen doos is. Weliswaar wordt hun OBiN inderdaad betaald uit de eigen doos van het 

eerdere loon, maar het flankerend fiscaal beleid biedt werknemers per saldo dus toch financieel 

voordeel.   En werknemers die overstappen naar een lager arbeidsinkomen om OBiN erbij te krijgen 

(OBiN-vW  OBiN-vO) hebben nog extra financieel voordeel , zie 5.2. 

We nemen aan dat de verplichte basiszorgverzekering  ook na invoering van het basisinkomen blijft 

bestaan. Het probleem dat nu ruim 2% van de Nederlanders ( ruim 10% van de bijstandontvangers) 

deze verplichting niet (kunnen) nakomen, wordt  ondervangen door de basiszorgpremie bij de 

uitbetaling van basisinkomen-vO  in te houden. De zorgtoeslag vervalt.  Wtgc, het malle 

bureaucratische  regelingetje ‘teruggave eigen risico’ (via CAK) is in 2014 al vervallen, vooralsnog 

zonder de compensatie van een basisinkomen voor de destijds rechthebbenden. 

Wat betreft de productheffingen is in een nieuw belastingstelsel onder meer te denken aan: 
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- Ecotaks, vooral belasting op CO 2 uitstoot.  BTW verhoging via meer tarieven: 0%, 7%, 14% en 21% 

alsmede accijnsverhoging:  28%, 35% enz.  Hoger tarief al naar gelang de maatschappelijke waarde 

per saldo lager is - de politiek bepaalt dit (de maatschappelijke onwaarde) -  bij voorbeeld een heel 

hoog tarief op onttrekking van bepaalde grondstoffen aan de aarde.                                                                                                                 

Vergroening van de hypotheekrente-aftrek, dwz geen hypotheekrente-aftrek voor forenzen (die zich 

bezondigen aan CO-2  uitstotend woon-werk-verkeer ). Vergroening kan ook via de BTW 

tarievendifferentiatie, bij voorbeeld 7% belasting op kweekvis, 14% op wilde vis.                                                

Mogelijke (meer)opbrengst van deze en andere ecotaks: €  6 miljard. 

- Financiële transactietaks  (Deze in de EU voorgestelde transactietaks financiële markten, de 

Tobintaks, stuit nu nog op - weinig overtuigende - weerstanden in sommige landen,  in Nederland: bij 

banken, pensioenfondsen en de VVD). Mogelijke opbrengst.nl  van deze transactietaks  (met gering 

promillage tarief)  € 2 miljard. 

Fiscale bevoorrechting van zzp’ers wordt afgebouwd. Het basisinkomen vervangt de fiscale 

zelfstandigen aftrek en de starterssubsidie. Mogelijke opbrengst.nl :  1 miljard? 

Wat betreft de vermogensaanwas- en – opbrengstenbelasting: het nieuwe stelsel zal deze  dus 

integraal inbedden in de bestaande  progressieve inkomensbelasting. Meer progressiviteit (fair taks) 

impliceert meer endogene belastingverhoging (= afzien van inflatiecorrectie schijftarieven) alsmede 

een extra toptarief voor de rijken ( 70% over wat ze méér dan 3x modaal verdienen). Dit laatste tast 

de belastinggrondslag minder aan dan het CPB denkt27 en levert een paar € miljard extra 

belastingopbrengst op. De totale beoogde (meer)opbrengst van alle fair taks kan € 6 miljard zijn, 

maar wordt  lager indien tegelijkertijd het lage IB tarief omlaag gaat ( naar 10 % ?) en indien niet 

alleen OBiN maar ook gering arbeidsinkomen daarbovenop (max 50% OBiN) vrijgesteld wordt van IB. 

(Dit laatste kan vrouwen en mannen, die voor zo’n inkomentje nu  nog zwart werken, ertoe brengen 

om witte werksters en werkers  te worden.)      

Na invoering OBiN verdwijnt de partnertoets niet alleen uit de sociale zekerheid maar ook uit het 

belastingstelsel. Fiscale partners houden op te bestaan, zullen althans niet langer financieel voordeel 

ondervinden, net zoals samenwonende uitkeringsgerechtigden  niet langer financieel nadeel zullen 

ondervinden zodra ze OBiN-ontvangers worden. Deze stelselvereenvoudiging versterkt de fairness.  

                                                           
27 CPB policybrief 2013/14 zegt dat een hoger toptarief IB niet meer belastingopbrengst oplevert en denkt te 
weten hoeveel lager de belastinggrondslag wordt naarmate het tarief omhoog gaat. Vier manco’s in dit CPB 
denken zijn:  1. Het onderkent niet dat aanbod-elasticiteit in de arbeidsmarkt voor hoog betaalde arbeid 
meestal zeer gering is. Als de IB omhoog gaat bewegen veelverdieners niet elastisch, ze betalen in de regel 
gewoon de hogere IB.  Aanbod-elasticiteit arbeidsmarkt = vraag-elasticiteit banenmarkt. De vraag naar (het 
verkrijgen/behouden van) dik betaalde banen wordt vaak niet bepaald door de hoogte van inkomen, maar 
door andere motieven (arbeidsinhoud/uitdaging/aanzien/verbondenheid met mensen in en rond het bedrijf).  
2. Het CPB ziet niet dat waardering voor topinkomens daalt. Vroeger was je een bewonderenswaardig iemand 
als je een topinkomen verdiende, nu ben je een graaier. Financiële verdienste wordt niet meer verward met 
morele verdienste.     3. Weinig veelverdieners worden overwegend door financiële motieven (naar het 
buitenland) gedreven. De weinigen die hoge belasting.nl willen mijden maken al lang gebruik van fiscaal 
vriendelijk buitenland. Ze gaan dus niet weer de belastinggrondslag.nl aantasten, want dat deden ze al.  4. Het 
CPB denken miskent de wisselwerking tussen micronivo – het individu dat belasting mijdt – en macro-nivo – de 
overheid die belastinginkomsten derft. Individuen die het betalen van belastingverhoging.nl mijden bieden 
daardoor andere Nederlanders gelegenheid om in hun plaats méér  te gaan verdienen en méér IB te gaan 
betalen; dan hoeft op macronivo per saldo geen sprake te zijn van aantasting van de belastinggrondslag.           
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Het nieuwe stelsel heeft tot doel om voor iedereen zichtbaar de belastingdruk eerlijker te verdelen. 

Het doel is niet om de belastingdruk voor iedereen gelijk te houden. Totale belastingdruk mag nog 

wel iets stijgen maar moet altijd minder dan 50% bbp zijn. In een onvolwassen democratie behoeft 

invoering van een nieuw belastingstelsel smeergeld, maar in een betere democratie aanvaarden 

burgers hun contributieplicht, indachtig wat een rijke engelsman ooit zei: “I like paying taxes, with 

them I buy civilisation”.      

Mede dankzij de fair taks - verhoging van de progressiviteit IB en van de opbrengst  IB - kunnen de 

sociale premies vervallen. Dit is complete fiscalisering. Dan vervallen meteen de belastingvoordelen 

van pensioensparen (de omkeerregel en de box 3 vrijstelling).  Beoogde opbrengst  € 4 miljard ? 

Als arbeidsinkomen bovenop basisinkomen-vO met een hoger tarief (50%) belast zou worden  zou dit 

ca € 3 miljard opleveren. Maar in ons OBiN plan zien we vooralsnog af van deze (unfaire) verhoging 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt  (die haaks zou staan op de CPB uitspraak “Fiscale subsidiering 

van werk is meest effectief voor onderkant arbeidsmarkt” 28 en die ook niet spoort met het streven 

naar minder ongelijkheid van besteedbare inkomens). 

In 4.3 was een vergelijkbare en even onwenselijke beleidsoptie aan de orde, namelijk het halveren 

van het arbeidsinkomentje wanneer dit bovenop OBiN-vO zou komen. De redenen om deze 

beleidsoptie onwenselijk te vinden gelden evenzeer voor de hier geopperde beleidsoptie van een 

50% hoger IB tarief voor arbeidsinkomen bovenop OBiN-vO :  “ dan zouden we toch weer een 

ingewikkeld regelsysteem, annex  bureucratie, annex chagrijn, moeten optuigen -  met toenemend 

risico dat de betrokken werknemers ophouden met werken, aangezien bij zo’n  gehalveerd 

arbeidsinkomentje het betaald werken nauwelijks meer loont en de verleiding van het alternatief  

‘baanloos basisinkomen’  wel erg groot wordt. Het lijkt ons beter om de vraag hoe de nieuwe 

omstandigheid ‘basisinkomen’ verdisconteerd kan worden in de loonvormimg voor de lagere 

arbeidsinkomens  over te laten aan het overleg van werkgever(s)  en  werknemer(s).”   

  

  

                                                           
28 CPB “Kansrijk arbeidsmarktbeleid” april 2015 
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Hoofdstuk 5  Arbeidsmarkteffekten 

5.1  Effekten basisinkomen op werknemers ( de hoeveelheid arbeidsaanbod ) 

Gelet op wat we in het vorige hoofdstuk voorrekenden  hoeft de betaalbaarheid van het 

basisinkomen geen groot probleem te zijn. Hierbij is ingeschat dat nu 8,2 miljoen mensen fulltime of 

parttime een baan hebben.   Bij OBiN 1000 raamden we 5 miljoen mensen met een arbeidsinkomen 

hoger dan € 12.000 per jaar en 2,6 miljoen met een lager arbeidsinkomen. De ontbrekende 0,6 

miljoen vinden we onder mensen die - vaak in deeltijd - werken én een WGA-, AOW- of deeltijd-

uitkering ontvangen , en onder mensen die nog geen 5 jaar legaal in Nederland zijn en geen recht op 

OBiN hebben. Bij OBiN € 800 raamden we 5,4 miljoen mensen met een arbeidsinkomen hoger dan € 

9.600 per jaar en 2,2 miljoen  met een lager arbeidsinkomen. De ontbrekende 0,6 vinden onder 

dezelfde bij OBiN € 1000 genoemde categorieen.   

Het aantal van 8,2 miljoen zou te hoog geschat zijn als de invoering van het basisinkomen zou leiden 

tot lager arbeidsaanbod (zoals vele economen en sommige anderen verwachten). Wij weten niet hoe 

weinig of hoeveel mensen betaalde arbeid tijdelijk of definitief gaan inruilen voor een baanloos 

basisinkomen-vO. Als werknemers  stoppen met betaalde arbeid worden  hun  banen doorgaans niet 

gestopt maar opnieuw ingevuld door anderen (werkzoekenden). Zolang de arbeidsmarkt 

vraaggedreven is neemt het arbeidsvolume niet af als het arbeidsaanbod iets zou verminderen(zie 

ook hoofdstuk 6).   

Invoering basisinkomen impliceert niet alleen prikkels om minder te gaan werken maar ook prikkels 

om meer te gaan werken. De nu nog bestaande armoedeval voor uitkeringsgerechtigden verdwijnt 

dankzij OBiN.  Deze armoedeval houdt in dat het voor veel uitkeringsgerechtigden niet loont om te 

gaan werken want dan vervallen hun uitkering en toeslagen en gaan ze er financieel niet op vooruit. 

Het verdwijnen van de armoedeval  heeft een positieve prikkel op het arbeidsaanbod die nog 

versterkt wordt door de toenemende arbeidsvraag van werkgevers die meer kleine banen  

aanbieden (ter besparing van de kosten voor OBiN-vW die inherent zijn aan grote banen). De meest 

positieve prikkel om te gaan werken en aan het werk te blijven zien we bij zzp’ers /start-ups.    

Het effect van invoering basisinkomen op de aanbodkant van de arbeidsmarkt is onvoorspelbaar. In 

een grote Duitse enquête is gevraagd: denk je dat mensen ophouden met werken als het 

basisinkomen is ingevoerd? 80% antwoordt: Ja. Er is ook gevraagd: zou je dan zelf stoppen met 

werken: 90% antwoordt: Nee (en 10% weet het niet).     

Economen denken (te) simpel dat door invoering basisinkomen per saldo het arbeidsaanbod  

aanzienlijk afneemt. Sociologen weten dat motivaties om te (gaan of blijven) werken complexer zijn, 

in de tijd veranderen  en vaak nauwelijks bepaald worden door de wil om er financieel op vooruit te 

gaan. Zulke motivaties laten zich (door economisch onderzoek) niet meten en waarderen in een 

enkel verhoudingsgetal  hoe hoog de aanbodelasticiteit op de arbeidsmarkt zou zijn . Werklozen 

hebben niet minder arbeidsethos dan werkenden (bleek uit sociologisch onderzoek). Of baanloze 

mensen met een basisinkomen blijven kiezen voor een baanloos bestaan hangt niet alleen af van wat 

het alternatief -  betaalde arbeid – financiëel oplevert , maar ook van hun huishoudtype (1 of 2-

verdiener/met of zonder kids) en vooral van de cultuur in het bedrijf en in de wijdere samenleving. In 

de huidige cultuur wordt van volwassenen verwacht dat ze economisch zelfstandig zijn, hun eigen 

broek ophouden, zelf de kost verdienen – een verwachting die Nederlanders geïnternaliseerd 
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hebben: tien miljoen Nederlanders willen niet anders (en willen niet weten dat er nog voor geen zes 

miljoen mensen behoorlijke banen zijn op niveau > € 1000) . Als na invoering OBiN toch een aantal 

van deze tien milioen baanloos zal zijn is de verklaring daarvoor (niet hun vermeende werk-

onwilligheid, maar) de werk-onmogelijkheid omdat het aanbod van banen (= de vraag naar arbeid) 

erg tekort schiet en in de toekomst nog erger tekort zal schieten.    

De hoeveelheid werk in een land, het arbeidsvolume, wordt grotendeels bepaald door de 

arbeidsvraag en niet door het arbeidsaanbod.  De vraag naar arbeid wordt bepaald door de 

afzetmarkten: mogelijkheden of beperkingen die werkgevers voor hun bedrijf zien om hun producten 

tegen redelijke prijzen  af te zetten en hoeveelheden arbeid die ze nodig vinden om deze markten te 

kunnen bedienen.  

De hoeveelheid arbeidsaanbod in een land wordt vooral bepaald door twee factoren: door de 

hoeveelheid arbeidsvraag van de werkgevers en door de bevolkingsgroei. Beide nemen in Nederland 

nu minder toe dan decennia lang het geval was, sterker nog: werkgevers willen nu vaak minder 

personeel en de bevolking groeit in het grootste deel van Nederland niet meer. Automatisering en 

robotisering maken het werkgevers mogelijk om met minder werknemers meer goederen en 

diensten te produceren waarmee ze hun afzetmarkten goed bedienen.  

In de afgelopen 4 decennia was de toename van het Nederlandse arbeidsvolume (totaal aantal 

gewerkte uren per jaar) veel  geringer dan de toename van de potentiële beroepsbevolking (totaal 

aantal 20- 65 jarigen). De banenschaarste ( deels niet geregistreerde werkloosheid) steeg dus 

structureel. Bekende oorzaken hiervan, de toename van arbeidsbesparende technologie en de 

offshoring naar lage-lonen-landen, zijn nog volop werkzaam. Voortgaande structurele stijging van 

werkloosheid is daarom ook in komende decennia te verwachten.   

Arbeidsaanbod van buitenlandse werknemers in Nederland zal teruglopen indien het verkrijgen van 

OBiN afhankelijk wordt gesteld van voorafgaand legaal verblijf in Nederland gedurende 5 jaar. Wij 

willen zo’n wettelijk verplichte eis  (hoewel het basisinkomen dan niet meer 100% onvoorwaardelijk 

is) om de aanzuigende werking van een Nederlands basisinkomen op andere landen tegen te gaan. 

De aanzuiging neemt  af zodra ook hun lonen in Nederland verlaagd zijn met hetzelfde bedrag dat 

Nederlanders en oudkomers (5 jaar geleden geïmmigreerd) als basisinkomen erbij krijgen. En als de 

herkomstlanden zelf ook zo,n basisinkomen invoeren kunnen ze met Nederland een verdrag sluiten 

om de basisinkomenrechten van Nederlanders en deze buitenlanders uitwisselbaar te maken. De 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (die bij invoering van OBiN wat afneemt) neemt dan weer 

wat toe. De EU moet ervan overtuigd worden dat nationaal basisinkomen niet in strijd is met het vrij 

verkeer van werknemers in de EU. Dit overtuigen is onderdeel van het flankerend OBiN-beleid. 

Door OBiN zal het aanbod van zzp’ers iets toenemen en het aanbod van anderen ook, met name in 

kleine banen, zodat per saldo het aantal werkende mensen  beduidend kan toenemen. Het totale 

arbeidsvolume echter zal waarschijnlijk niet toenemen. Gelet op de voortgaande ontwikkeling van 

arbeidsbesparende technologie (die zich lijkt te versnellen) en gelet op de voortgaande offshoring 

naar lage lonen landen (die wel vertraagt maar niet ophoudt) zal het arbeidsvolume veeleer iets 

afnemen.  

We weten dit niet zeker, de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie zou ook anders kunnen 

uitpakken:  minder mensen aan het werk, meer basisinkomens-vO. Het gaat niet alleen om mensen 
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die stoppen met werken maar ook om mensen die overstappen van (deels verdwijnende 

benedenmodale) OBiN-plus-banen naar nieuwe OBiN-min-banen. Vanwege deze onzekerheid 

hebben we de aantallen basisinkomens vW in onze kostencalculatie voorzichtig geschat.  

Als het gaat om de kleine banen –  arbeidsinkomen < OBiN  – is de arbeidsmarkt nog minder te 

voorspellen. Voor werkgevers wordt het financieel voordelig zulke baantjes aan te bieden. Dan 

hoeven ze  geen basisinkomen-vW te bekostigen. Maar voor werknemers spreekt het accepteren van 

zulk laagbetaald werk niet vanzelf. Weliswaar worden de (geringe) arbeidsinkomsten niet gekort op 

hun basisinkomen, maar als het geen voldoening gevend werk betreft zullen ze wellicht liever hun 

baanloos basisinkomen nog wat verlengen tot ze een andere baan vinden die wel voldoening geeft. 

Werkgevers worden zo verleid om hun natuurlijke voorkeur voor voltijd personeel te overwinnen en 

voltijdbanen op te knippen in meerdere leuke deeltijdbanen. Zowel baanlozen die (weer) een beetje 

willen werken, alsook voltijders die (weer) minder willen werken, zullen zich dan melden. Zo draagt 

OBIN bij aan een iets hogere netto arbeidsparticipatiegraad:  een hoger percentage werkzame 

personen in de potentiële beroepsbevolking. 

Wij verwachten hoe dan ook dat er, door OBiN, positieve beweging komt in het aanbod en in de 

kwaliteit van kleine banen. Maar héél véél meer kleine banen verwachten we niet. Want 

onaantrekkelijke (zware) kleine banen zullen in toenemende mate weggeorganiseerd of 

weggeautomatiseerd worden (en waar dat niet mogelijk is zullen werkgevers door de arbeidsmarkt 

gedwongen worden om deze banen beter te belonen).  

 

5.2    Effekten basisinkomen op bedrijven/werkgevers  (op de hoeveelheid arbeidsvraag)  

Over effekten op de arbeidsvraag van de werkgevers is zojuist al opgemerkt dat zij minder 

onaantrekkelijk werk zullen (moeten) aanbieden, vermoedelijk vaker in deeltijd. Zzp’ers en kleine 

bedrijven krijgen  een steuntje in de rug, het basisinkomen helpt om het ondernemersrisico te 

dekken. Een, door werkgevers gewenste, versoepeling van het ontslag wordt beter haalbaar; ze 

hoeven dan bij voorbeeld hun langdurig zieke werknemers niet 2 jaar lang loon door te betalen. Of ze 

dan eerder meer nieuw personeel zullen aannemen (zoals ze beweren) staat nog te bezien. 

Het effekt van een Nederlands basisinkomen  op multinationals is ongewis.  Wijzigingen in het 

Nederlandse belastingstelsel bij de invoering van het basisinkomen zullen zij beoordelen in 

vergelijking met andere landen met het oog op hun beleidsvorming:  welke productie in welk land te 

organiseren, te initiëren, uit te breiden, te handhaven, in te krimpen of af te bouwen en welke 

markten in welke landen op welke wijze te veroveren, uit te breiden, te handhaven, in te krimpen of 

te verlaten. Wat de basisinkomens-vW betreft verandert er per saldo niets in hun personele lasten. 

Mede dankzij het wegvallen van het wettelijk verplichte minimumloon zullen voor kleine banen 

(naast basisinkomens-vO ) de personele lasten afnemen. De vraag van werkgevers naar dit soort 

deeltijdarbeid kan dan toenemen.  

Rekening houdend met OBiN vanaf 18 jaar zullen ( vertegenwoordigers van) de werkgevers en (van) 

de werknemers aan de CAO tafel passende arbeidsvoorwaarden kunnen afspreken, waarbij de 

arbeidsinkomens net zoveel lager kunnen zijn als het basisinkomen hoog is. Dit stimuleert 

banengroei aan de onderkant van de arbeidsmarkt, met name dus ook meer deeltijd banen (waarbij 
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werkgevers meestal alleen een laag arbeidsinkomen en geen OBiN-vW  hoeven te betalen). Een 

positief effect voor de werkgevers (en ook voor de werknemers ) is dat er meer leer-arbeidsplaatsen 

kunnen komen. Het aantal beschikbare  leerwerkplekken (de essentie van de beroepsbegeleidende 

leerweg bbl) is sinds 2008 gehalveerd wat resulteert in meer verborgen jeugdwerkloosheid. OBiN zou 

ook hier het tij kunnen keren.     

Bij de onderkant van de arbeidsmarkt voorzien we een verwringingseffect, een nadeel van OBIN, dat 

hiervoor (in 4.2) wel genoemd maar nog niet uitgelegd werd.  Hier volgt de uitleg met hulp van Jan 

en Nel. Nu er nog geen OBIN is werkt Jan per maand 15 dagen en verdient € 1500. Terwijl Nel  per 

maand 9 dagen werkt en  € 900 verdient . De dag dat OBiN 1000 wordt ingevoerd verandert zijn 

inkomen qua samenstelling – een deel € 1000 OBiN-vW en een deel € 500 arbeidsinkomen, maar het 

totaal blijft € 1500. Vanaf dezelfde dag krijgt Nel daarentegen  € 1900, namelijk € 1000 OBiN-vO plus 

het oude arbeidsinkomen. Jan zegt dan tegen Nel : dat is niet eerlijk, ik werk 15 dagen en ga er niks 

op vooruit, terwijl jij maar 9 dagen werkt en opeens € 1000 meer vangt, totaal nu € 1900, dus meer 

dan ik terwijl ik toch 6 dagen meer werk dan jij.  Bij de werkgevers van Jan en Nel zien we dit soort 

ongenoegen niet, want krachtens de flankerende loonmaatregel kon Jan’s werkgever het loon 

verlagen en geld overhouden om ook OBiN-vW te kunnen uitbetalen. Toch voelt Jan’s  werkgever 

zich tekortgedaan, want zijn concurrent – Nel’s werkgever – betaalt geen OBiN en heeft dus lagere 

personeelskosten. Dit noemt hij: ”concurrentievervalsing”. 

Deze Jan-versus-Nel-situatie wringt zodanig dat het OBiN plan aangepast moest worden om het tot 

ieders genoegen te kunnen invoeren.  Het probleem zou op twee manieren deels opgelost kunnen 

worden, namelijk ten eerste  door de ”winst” van Nel weg te belasten via invoering van een hoger 

fiscaal tarief op haar inkomsten uit arbeid, ofwel ten tweede door de hoogte van Nel’s OBiN-vO lager  

te maken, bij voorbeeld te verminderen met de helft van haar arbeidsinkomentje.  Maar zoals we in 

6.8 al even aangaven, wij kiezen niet voor deze gedeeltelijke oplossingendie het OBiN minder 

onvoorwaardelijk zouden maken  en afbreuk zouden doen aan het principe ‘werk moet lonen’. 

Een derde oplossing heeft onze voorkeur (hoewel deze voor de schatkist duurder uitpakt) namelijk: 

gelegenheid geven aan  werkgevers en werknemers om voorafgaand aan de invoering van OBiN hun 

posities te herformeren zodanig dat bij de invoering  mensen zoals Jan minder dan € 1000 

arbeidsinkomen gaan verdienen en in plaats van een basisinkomen-vW recht krijgen op een 

basisinkomen-vO erbij, dus zonder dat dit ten koste gaat van hun totaal inkomen.  Zo’n verschuiving 

van inkomens vW naar inkomens vO zou mettertijd de overheid misschien 0,6 miljoen extra 

basisinkomens-vO kosten en de werkgevers dus veel geld besparen29.      

Genoemd OBiN effekt op de werkgevers en op de werkgelegenheid zien we konkreet wanneer Jan en 

twee collega’s – die nu ook per maand 15 dagen werken elk voor een arbeidsinkomen van € 1500 - 

aan hun werkgever vragen om straks bij invoering OBiN hun maandelijks  arbeidsaanstelling te 

beperken tot 9 dagen werken en € 900 arbeidsinkomen. Dan krijgen ze allebei dus net als Nel een 

basisinkomen-vO erbij en in het totaal dus meer inkomen én meer vrije tijd. De werkgever zal graag 

ja zeggen want 3 x herformering van € 1500 naar € 900 bespaart hem niet alleen 3 x € 600 

                                                           
29 Aannemend dat 0,6 miljoen werknemers overstappen naar OBiN-vO besparen de werkgevers in eerste 
instantie zo’n € 6 miljard. Ze schuiven in tweede instantie dit voordeel grotendeels door naar de betreffende 
werknemers, onder wie ook nieuw aan te nemen parttimers (op nieuwe deeltijdbanen die de werkgevers erbij 
creëren) . 
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loonkosten maar ook 3  basisinkomens vW, bij elkaar dus € 4800. Dit is meer geld dan hij nodig heeft 

om de 18 uren die deze 3 werknemers minder gaan werken door  personeelsuitbreiding op te 

vangen. Werkgevers in deze situatie zullen meteen bij invoering OBiN nieuwe kleine banen erbij 

creëren en ook daarna nog  doorgaan met deze uitbreiding van werkgelegenheid.  

Dit is een voordeel van de verwringing van de arbeidsmarkt. Toch noemden wij deze verwringing niet 

zonder reden een nadeel van OBiN. De reden is niet alleen de kostenverhoging doordat de overheid 

meer basisinkomens-vO moet betalen, maar ook de vergroting van het gevaar dat de tweedeling op 

de arbeidsmarkt –onderkant versus bovenkant -  zich verdiept en zich vastgrijpt aan het onderscheid 

‘vW’ – ‘vO’.  Dit onderscheid was niet bedoeld om de feitelijke polarisatie30 op de arbeidsmarkt, 

inclusief de ontwikkeling van het precariaat  “the new dangerous class” , in de hand te werken. In 

tegendeel, het  is praktisch bedoeld, een handvat waarmee een haalbare opzet voor het 

basisinkomen in Nederland vorm gegeven  wordt. Als er toch een maatschappelijke tegenstelling 

tussen basisinkomens vO en vW ontstaat is dit negatief voor de sociale cohesie.  Alleen als de nieuwe 

tweedeling vO – vW in de plaats komt van, en een eind maakt aan, de bestaande akelige tweedeling 

tussen baanloze burgers en “hard werkende Nederlanders” kan het verwringingseffect per saldo toch 

nog positief uitpakken.  Het is niet noodzakelijk dat zo’n nieuwe tweedeling negatief uitpakt. Zie de 

bestaande tweedeling bijzonder onderwijs – openbaar onderwijs die niet beleefd wordt als een nare 

maatschappelijke tweedeling, omdat de één-pot-nat partijen  in hun onderwijsbeleid deze 

tweedeling goed gemanaged hebben.   (Jawel, die partijen doen ook dingen goed..)  

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat de extra bezuinigingen  én lastenverzwaringen voor de 

bekostiging van het basisinkomen ontoereikend zouden zijn, zullen de werkgevers  privé, andere 

bovenmodaal gehonoreerde functionarissen en bevoorrechte pensionado’s nog wat meer 

progressieve inkomensbelasting moeten gaan betalen. Inleveren van bevoorrechting wordtl niet leuk 

gevonden, maar deze medeburgers kunnen zo’n verandering  best  aan. Niet  iets om wakker van te 

liggen. 

 

  

                                                           
30 “Job Polarisation” is een internationaal fenomeen.  Tussen 1996 en 2013 nam in Nederland het aandeel 
gemiddeld opgeleiden in de totale beroepsbevolking met 2 % af. Het aandeel gemiddeld betaalden nam met 
7,6 % af. De middenklasse is een “ kwetsbare klasse” geworden (ABN rapport)   
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Hoofdstuk   6  Een lekkende denktank  in economenland   

Dit hoofdstuk gaat over de maatschappelijke  elite die anno 2016 in bepaalde opzichten niet meer 

goed functioneert. Het gedachtegoed  van de verzorgingsstatelijke elite in Nederland is nu niet 

adequaat. We gaan bezien waarom dit gedachtegoed met name ter zake van werkgelegenheid geen 

goede gedachte is. Maar eerst het elitebegrip zelf.  

Een ‘elite’ is een maatschappelijk verschijnsel dat in nationale samenlevingen waarneembaar is. Het 

is echter niet makkelijk waarneembaar, want er zijn minstens vijf dingen die het zicht erop 

belemmeren of vertroebelen.  

Ten eerste: het elitebegrip heeft in het maatschappelijk gebruik meestal bij voorbaat een zeer 

positieve of juist een zeer negatieve betekenis. Dan is het heel  moeilijk om te komen tot een 

onbevangen kijk op het verschijnsel en  nuchter vast te stellen wat dit verschijnsel op zeker moment 

zoal (positief en/of negatief) betekent in de samenleving .   

Ten tweede: het verschijnsel ontwikkelt zich in de tijd en dat geldt ook voor de samenleving waarin 

de elite een positieve rol wil vervullen cq waarin de elite een negatieve rol zou vervullen in de zin dat 

haar vermeend superieure analyse deels de feitelijkheden en mogelijkheden miskent;  haar  

beleidsaanbevelingen ter zake zullen dan het algemeen belang maar half tot uitdrukking brengen en 

deels indruisen tegen de (latente) volkswil. De elite, de maatschappelijke betekenis ervan en de 

volkswil, zijn alle drie voortdurend in beweging. De vaststelling van wat op zeker moment de elite 

betekent voor het (niet) vervullen van de volkswil loopt bijna onvermijdelijk achter de feiten aan. Het 

is zeer wel mogelijk dat een elite eerst een tijd lang een overwegend positieve rol vervult maar dat 

haar mooie gedachtegoed na verloop van tijd achterhaald raakt en haar rol veeleer negatief wordt. 

(Dit sociologische inzicht vinden we al in de 19e eeuw bij Pareto: een theorie over elkaar bestrijdende 

elites die na verloop van tijd elkaar aflossen, een soort survival of the fittest.)   

Ten derde: ‘elite’ is een sociologisch ongelijkheidsbegrip zonder een glashelder 

ongelijkheidscriterium. Het is moeilijk vast te stellen wie behoren tot een elite of tot  de 

machthebbers – categorieën die niet per se 100% samenvallen. Andere sociologische 

ongelijkheidsbegrippen zoals ‘kaste’, ‘klasse’ en ‘stand’ kennen beter hanteerbare criteria. (je god 

gegeven komaf, cq je positie in de productieverhouding ‘arbeid’ en ‘kapitaal’, cq je positie van huis 

uit in de maatschappelijke lagen die zich qua levensstijl en maatschappelijk  aanzien onderscheiden). 

Het onderscheidend kenmerk van een elite is het hebben van een vermeend superieur 

gemeenschappelijk gedachtegoed ten aanzien van de feitelijke en wenselijke inrichting van de 

samenleving. Daarnaast is ook het hebben van macht een kenmerk, want kennis is macht. De 

uitdrukking  ‘machtselite ( power elite)’ die hierop de nadruk legt, lijkt een pleonasme maar bedoelt 

te zeggen dat een elite ook nog over andere macht (dan kennis alleen)  kan beschikken. 31    

Ten vierde: ook voor het gedachtegoed van de elite gelden de drie genoemde punten: 1. het is niet 

bij voorbaat positief of negatief, 2. het gedachtegoed is niet per se een goede gedachte; 3. het is 

veranderlijk, er is discussie binnen de elite over diverse zaken die tot bijstelling van het 

gedachtegoed kan leiden. Maar er zijn er ook enkele hoofdzaken die binnen de elite  vanzelfsprekend 

zijn en niet zonder risico ter discussie gesteld kunnen worden.  Wie zo’n hoofdzaak – hier past de 

                                                           
31 Wright Mills The Power Elite. 1956  



 
 

 Democratie doe wel  BASISINKOMEN.NL                                                         46 
 

term ‘paradigma’ -  toch ter discussie stelt verliest veelal zijn aanzien en invloed binnen de elite.  Het 

ongelijkheidcriterium ‘superieur gedachtegoed’ is altijd aanvechtbaar. Soms blijkt the wisdom of 

crowds superieur aan de wetenschap van de elite. 

Ten vijfde:  vaak wordt een verwarrende tegenstelling tussen de elite en het volk opgevoerd. In feite 

maakt de elite altijd deel uit van het volk.  Maar wie wel of niet tot de elite behoren is moeilijker vast 

te stellen. Een elite is geen organisatie, kent geen leden , deelnemers komen en gaan. Deelnemen 

aan een ( vermeend) superieur gedachtegoed is vooral een zaak van hoger opgeleiden, maar niet alle 

hoger opgeleiden nemen deel en soms leveren ook lager opgeleiden een waardevolle bijdrage. En 

deelnemen is niet alleen een zaak van de deelnemer zelf maar ook van de elitegroep die deze 

deelname min of meer moet accepteren. Een zekere mate van ‘groupthink’ is aan het elitair 

gedachtegoed niet vreemd.        

De verzorgingsstatelijke elite heeft de ontwikkeling van haar gedachtegoed deels 

geinstitutionaliseerd in denktanks. Dit is niet zonder risico, zoals we met name kunnen zien in het 

denken over de werkgelegenheid - een grote zorg van de verzorgingsstaat en zeer van belang om het 

basisinkomen naar waarde te kunnen schatten. Het risico van denktanks is dat niet de ontwikkeling 

maar de stagnatie van het denken wordt geinstitutionaliseerd. In het CPB  zien we dat het denken 

over de werkgelegenheid zich niet fundamenteel  ontwikkeld heeft, terwijl er toch alle reden was - 

en is - om fundamenteel anders over de ontwikkeling van de werkgelegenheid te gaan denken . Deze 

denkstagnatie zien we terug in opeenvolgende CPB modellen (MIMIC, MICSIM) die  gebaseerd blijven 

op fundamentele aannames - zonder dat over de aannemelijkheid daarvan goed is nagedacht. De 

hardnekkige denkfout is dat het vraaggedreven karakter van de arbeidsmarkt niet voldoende wordt 

onderkend en de oorzaken van werkloosheid dientengevolge bijna uitsluitend gezocht worden daar 

waar ze nauwelijks nog te vinden zijn:  bij de aanbodkant van de arbeidsmarkt. MICSIM geeft wel een 

beter zicht op de aanbodkant maar het blijft de verkeerde kant. Daarop gebaseerde CPB 

aanbevelingen aan de beleidsmakers -  meer incentives om meer arbeidsaanbod te bewerkstelligen - 

halen dus weinig uit als het gaat om meer werkgelegenheid in Nederland te creeren.  

Beleidsmaker Asscher zag dit onlangs goed in en verwees de CPB aanbevelingen om via meer 

aanbod-incentives de hoge langdurige werkloosheid van ouderen te bestrijden meteen naar de 

prullenmand.32 Een zeldzaam moment  van betere democratie:  de minister vertolkte in juni 2015 

niet het elitaire gedachtegoed maar the wisdom of crowds. 

Superieure wisdom of crowds met betrekking tot werkgelegenheid manifesteerde zich ook in de 

RWI- arbeidsmarktenquetes in het vorige decennium. Onderzoeksbureau CenterData vroeg jaarlijks 

niet alleen aan arbeidsmarktprofessionals maar ook aan een grote representatieve steekproef 

gewone Nederlanders wat hun verwachtingen waren voor de werkgelegenheid in Nederland over 

twee jaar, gespecificeerd naar werkeloosheid voor vrouwen, voor jongeren enz . Twee jaar later 

bleken de gewone Nederlanders dan telkens de feitelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid beter 

voorspeld te hebben - beter dan de arbeidsmarktprofessionals en veel beter dan het CPB. 

De superieure  denktank bleek inferieur. Dit zou het CPB aan het denken hebben moeten zetten over 

het eigen denken.  Misschien heeft het dat ook wel gedaan, MIMIC werd MICSIM, maar een 

paradigmashift in het CPB denken bleef een denktaboe. MICSIM is nog steeds net als MIMIC een 

                                                           
32 “Hervorm arbeidsmarkt ouderen” CPB Policy Brief   I   2015/11 
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evenwichtsmodel dat uitgaat van het sprookje van the invisible hand die zorgt voor duurzaam 

evenwicht op de markt van vraag en aanbod.  Binnen de elite staat dit grondidee dat “de”markt 

duurzaam zijn eigen evenwicht  bewerkstelligt  niet ter discussie. Als de elite (die niet blind is) een 

markt ziet die duurzaam niet in evenwicht is noemt zij dit de uitzondering die de regel bevestigt. Bij 

voorbeeld, wat de arbeidsmarkt betreft,  spreken economen  van “evenwichtswerkloosheid”, een 

verhullende woordkeus voor een arbeidsmarkt die duurzaam juist niet in evenwicht is. Zo wringt het 

elitedenken van mainstream economen zich in bochten om heel verschilllende markten binnen één 

paradigma te houden. Aan deze economen ga  ik een (acht)puntig advies geven om hun wetenschap 

op hoger nivo te brengen–  gratis advies want (anders dan economen denken)  een prijskaartje is niet 

nodig om iets goeds te leveren op de markt van waarheid,welzijn en geluk .  

De economische wetenschap bij CPB analyses lijkt nu nog te liggen op het nivo van de medische 

wetenschap  in de middeleeuwen, toen gezaghebbende chirurgijns in gewichtige taal standaard 

aderlatingen  voorschreven aan heel verschillende doodzieke patiënten die er niet beter door 

werden. De meesten overleden.  Enkelen werden, dankzij of ondanks de aderlatingen, wel beter en 

dan grepen de chirurgijns dit meteen aan als empirisch bewijs van hun grote geneeskundigheid. Deze 

bewijsvoering paste in de tijd dat de wetenschapsfilosoof Karl Popper nog geboren moest worden en 

niemand wist dat empirisch onderzoek in de wetenschap dient om hypotheses te verwerpen en niet 

om ze te bevestigen. Hypotheses empirisch bevestigen, althans: exemplarisch bevestigen, is best 

mogelijk en gebeurt ook heden ten dage nog heel vaak, maar dit geldt sinds Popper niet meer als 

wetenschappelijk bewijs. Het is meer een bevestigen van vooroordelen, die overigens wel uit mooie 

wetenschappelijke theorie afkomstig kunnen zijn. Het sprookje van the invisible hand is zo’n theorie 

die bevestigd kan worden door in het oneindig volle warenhuis van de empirische werkelijkheid te 

gaan shoppen en passende voorbeelden te vinden. CPB-economen doen dit als ze met behulp van 

empirisch onderzoek elasticiteiten vaststellen – vraagelasticiteit en aanbodelasticiteit. Met schijn-

exactheid uitgedrukt in cijfers voor en achter de komma, en met  voorbijgaan  aan de aloude 

beleggerswijsheid: “resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.      

Wetenschap wordt hier verdrongen door een fairy-tail  of zoals Mirjam de Rijk het zegt: door 

mythologie. Zij somt 51 mythes op “over wat goed zou zijn voor de economie” in een gelijknamig 

boek (2015). Een mythe is “een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt”. Haar 51 voorbeelden 

zijn inderdaad onzinverhalen, dat maakt zij goed duidelijk. Dat de politiek geloof hecht aan deze 

onzin is ook zeer duidelijk  – en zeer verontrustend ( onzinverhalen verhinderen dat de volkswil in 

onze democratie zuiver tot uidrukking komt). Wat in haar boek nog niet erg duidelijk wordt is 

waarom onze politiek zo hardnekkig blijft geloven in verhalen waarvan we in de meeste gevallen al 

langer weten dat het onzinverhalen zijn. De neoliberale bevangenheid van de denktank CPB komt in 

haar boek wel aan bod maar de conservatieve bevangenheid van bestaande poliieke partijen – ja ook 

van “haar” GroenLinks – wordt niet geanalyseerd. Haar definitie van ‘het vak economie’  kan ook ook 

gelden voor ‘de politiek’ die (niet een vak is maar evengoed) “staat voor het realiseren van waarde, 

financiële én niet-financiële waarde.”                 

Hoe dan ook, mythejager Mirjam schiet 51 gaten in het gedachtegoed van de verzorgingsstatelijke 

elite (waartoe zij, gezien haar cv – partijvoorzitter, Eerste Kamerlid, wethouder –  gerekend kan 

worden. Is ze mischien in de overgang naar een nieuwe elite? )                                                                             

Twaalf voltreffers in zake werk en werkloosheid in Nederland raken de  heilige huisjes, de halve 

waarheden  (de denktaboes) van de oude elite:                                                                                                                            
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1. toenemende krapte op de arbeidsmarkt is te verwachten,                                                                        

2. de omvang van de Nederlandse werkloosheid is relatief gering,                                                                                      

3. de arbeidsproductiviteit en het arbeidsvolume kunnen nog een stuk hoger,                                          

4. arbeidsmarktprognoses van het CPB zijn wetenschappelijk en adequaat,                                                                    

5. economische groei (bbp-groei) leidt tot banengroei,                                                                                                                                 

6. innovatie kost banen maar levert ook nieuwe banen op in de plaats van de oude ,                               

7. via arbeidstijdverkorting komen er geen nieuwe banen bij,                                                                            

8. de politiek kan meer werkgelegenheid bewerkstelligen,                                                                              

9. dankzij reintegratiebeleid komen er meer banen,                                                                                     

10. ook door lastenverlichting op arbeid komen er meer banen, loonkosten zijn nu te hoog,                       

11. bezuinigen op uitkeringen was goed voor de Duitse economie, een voorbeeld voor Nederland.       

12. ook verdergaande  flexibilisering van de arbeidsmarkt is uit economisch oogpunt wenselijk.   

De oude elite met haar groupthink houdt deze 12 halve waarheden of hele onzinverhalen voor waar 

en weet niet – of wil niet weten -  wat Mirjam en de ‘wisdom of crowds’ wel weten:  de 12 punten 

zijn een politiek correcte weergave van de werking van de arbeidsmarkt die de feitelijke werking van 

de arbeidsmarkt niet  correct weergeeft. 

Als deelnemers aan de elite gaan beseffen dat een bepaald elitair gedachtegoed discutabel is durven 

zij doorgaans de discussie hierover niet voluit aan te gaan. Het is bijzonder (te waarderen) dat 

Mirjam dit wel doet. Anderen die vanuit hun wetenschappelijke discipline (kunnen) weten wat er in 

het elitaire gedachtegoed niet klopt zijn minder moedig en beperken zich tot halve discussies – 

vermijden onwelgevallige waarheden. Ze zeggen bij voorbeeld wel dat er door automatisering en 

robotisering veel banen verdwijnen, maar voegen er meteen aan toe dat dankzij diezelfde 

automatisering en robotisering er ook veel nieuwe banen bijkomen, zonder erbij te zeggen dat het 

aantal nieuwe banen veel kleiner zal zijn dan het aantal verdwijnende oude banen. Dit laatste willen 

ze niet weten, het is voor de verzorgingsstatelijke elite een denktaboe. Dit te verzwijgen zorgt ervoor 

dat de maatschappelijke discussie over omvang en aard van de toekomstige werkgelegenheid maar 

half gevoerd wordt.  Voor zichzelf zullen ze hun zelfopgelegde zwijgplicht wel rechtvaardigen: de 

toekomst is immers altijd onzeker en daar kun je als wetenschapper dus niets over zeggen, toch?   Ze 

vragen zich dan niet (openlijk) af hoe het mogelijk is dat hun wetenschappelijke vakgenoten, o.a. bij 

het CPB, wel voortdurend de toekomst voorspellen, in hard ogende cijfers voor en  achter de komma.  

Toegegeven, het CPB maakt hierbij wel telkens het voorbehoud “dat dit keer de voorspellingen met 

veel onzekerheid omgeven zijn” . Maar is dit dan wetenschappelijke bescheidenheid of valse 

bescheidenheid? De huidige politici pakken de zogenaamd onzekere voorspellingen gretig op, gaan 

voorbij aan het voorbehoud en halen eruit wat in hun kraam te pas komt33.  Het CPB verheugt zich 

erover dat de politiek het (quasi) wetenschappelijke CPB werk  (quasi) serieus neemt.          

Een ander geval van wetenschappers die maatschappelijke discussie over hun -  gedegen en  

relevante - onderzoeksbevindingen beperken is te vinden in “Het hervormingsmoeras van de 

                                                           
33Er zijn uitzonderingen op de regel dat politici CPB prognoses misbruiken. CDA volksvertegenwoordiger 
P.Omtzigt wil weg van de CPB modellen die nu de sociaal economische discussie dicteren “Op een gegeven 
moment kwamen er in de belastingdiscussie voorstelllen voorbij om 0,1%meer banen te creeren, dat zijn er 
7000. Toen werd gezegd: maar als we er 3501 creeren in de modellen, rondt dat óók af naar 7000 en kunnen 
we zeggen dat we het goed doen. Dan denk ik: hier zijn modellen niet voor. Hier wil ik niet meer bij horen.” (FD 
23-12-15) . Eerder liet SP volksvertegenwoordiger Ewout Irrgang zich in soortgelijke zin uit. 
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verzorgingsstaat”, 2009.  Nicolette van Gestel, Marc  van der Meer, en  Paul de Beer (laatstgenoemde 

is nu hoogleraar  arbeidsmarkteconoom en publiceerde in de jaren ’90 ook over basisinkomen). Eén 

van de onderzoeksbevindingen nu was dat sinds de tweede helft van de jaren ’80 het percentage 

werklozen dat aan het werk gaat dalende is. In 1988 stroomde 42% van de WW’ers uit naar een 

baan. In 2007 was dit nog slechts 32%. In het boek wordt deze bevinding vermeld na de beschrijving 

van decennia veranderingen in de sociale zekerheid die zich kenmerken doordat de politiek ter zake 

telkens veranderde, terwijl het onderliggende “activeringsparadigma” steeds nadrukkelijker het 

beleid bleef kenmerken.  Als de onderzoekers hun brisante bevinding voluit in de maatschappelijke 

discussie hadden willen  brengen zouden ze geconcludeerd hebben dat het activeringsparadigma 

feitelijk hoegenaamd niet blijkt te werken, in weerwil van allerlei wijzigingen in de 

uitvoeringsorganisatie die de politiek decennialang deed om het activeringsparadigma wel te laten 

werken. 

In plaats hiervan concluderen de onderzoekers politiek correct: uit hun onderzoeksbevinding “mag 

niet zonder meer worden geconcludeerd dat de grotere nadruk op re-integratie van 

uitkeringsgerechtigden geen effect heeft gehad. Daarvoor dient men immers ook rekening te houden 

met andere factoren die de kans op uitstroom beinvloeden,” (…..) ”Als de kenmerken van 

uitkeringsgerechtigden steeds ‘ongunstiger’ zouden worden, zou een constante uitstroom al op een 

verbetering van de re-integratieprestaties duiden. Niettemin  kan worden geconstateerd dat de 

veranderingen in de uitvoeringsorganisatie in de afgelopen kwart eeuw er niet toe hebben geleid dat 

de kansen van werklozen en arbeidsongeschikten om aan het werk te gaan of te herstellen zijn 

toegenomen.” 

Dit is een zwakke formulering, die de nodige discussie binnen de verzorginsstatelijke elite  niet los 

maakt. Het denktaboe op de vraag “Werkt het activeringsparadigma wel?” wordt niet doorbroken. 

Hun slotconclusie zegt slechts  dat we het bestaande beleid niet steeds weer moeten veranderen , 

maar eerst lering moeten trekken door goede ervaringen meer systematisch in kaart te brengen en 

uit te wisselen. De onderzoekers durven het gedachtegoed van de elite, met inbegrip van genoemde 

mythes, niet frontaal op de korrel te nemen.  

Ter afsluiting van dit hoofdstuk  geef ik nu 8 punten, het beloofde advies om economische 

wetenschap op hoger plan te brengen bij het onderzoek van – en theorievorming over - 

marktverschijnselen,  met name arbeidsmarktverschijnselen: 

1. Zoek uit of – en zoja in welke mate- de vraagkant dan wel de aanbodkant de kleinste van beide is 

en dus “drijvend” , dat wil zeggen: overwegend bepalend voor de omzet, de  hoeveelheid transacties, 

in casu voor het arbeidsvolume, de hoeveelheid arbeidsovereenkomsten, de werkgelegenheid.  Ga 

hierbij niet alleen af op de officieel geregistreerde vraaghoeveelheid dan wel aanbodhoeveelheid, in 

casu ga niet alleen af op de aangemelde (en vaak te laat afgemelde) openstaande vacatures en ga 

ook niet alleen af op de geregistreerde hoeveelheid werkzoekenden, zoals werkloosheidspercentages 

in de beroepsbevolking.  In  ons land waar het arbeidsethos (ook bij werklozen) hoog is, kan van alles, 

bij voorbeeld stage lopen of het lezen van personeelsadvertenties, in feite al het begin zijn van 

arbeidsaanbod, zeg maar ‘latent’ aanbod. Het ‘latent’ zoeken naar banen  wordt  (gelukkig) niet 

geregistreerd, maar moet in arbeidsmarktonderzoek wel verdisconteerd worden, desnoods via 

verantwoorde aannames   .    
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2. Neem op de arbeidsmarkt dus ook verborgen werkloosheid (“niet-beroepsbevolking”) mee in  de 

kwantiteitsbepaling van het arbeidsaanbod. Besef dat empirische  kwantiteitsbepaling zowel van het 

aanbod als van de vraag ook bij andere markten moeilijk is, maar nooit mag ontbreken bij het 

opmaken van de balans tussen vraag en aanbod. Anders kun je niet weten of de woningmarkt een 

kopersmarkt danwel een verkopersmarkt is, of de aandelenmarkt een bull market danwel een bear 

market is enz. De duurzame balans van vraag en aanbod die door de invisible hand bewerkstelligd 

wordt is in de empirie zeer zeldzaam. Interessanter is het om in een gegeven situatie 

wetenschappelijk vast te stellen naar welke kant de balans doorslaat. Aannames over de omvang van 

het latente aanbod danwel de latente vraag kunnen hierbij onvermijdelijk zijn en  moeten dan 

zorgvuldig verantwoord worden: wat maakt de aanname aannemelijk?.     

3. Richt je onderzoek op de drijvende kant en besef dat de andere kant zich alleen laat drijven in 

zoverre deze elastisch is. Rigiditeit is eerder te verwachten is dan elasticiteit. Elasticiteit is in feite een 

containerbegrip. In de container bevinden zich allerlei veranderlijke - historisch, cultureel, 

bedrijfsmatig, sociaal  of persoonlijk bepaalde -  voorkeuren om het aanbodgedrag, danwel het 

vraaggedrag, niet helemaal of helemaal  niet te veranderen in reactie op verandering aan de andere 

kant die zich ook in prijsverandering uitdrukt. Dit betekent dat “de” elasticiteitswaarde in een 

gegeven situatie heel moeilijk empirisch vast te stellen is. Zoals gezegd: “in het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”.  

4.Naarmate een kant van  de markt weinig of niet elastisch is wordt het dringen, voordringen en 

verdringen. Op de arbeidsmarkt zijn beide kanten heel weinig elastisch. Enerzijds wordt de mate 

waarin werkgevers nieuw personeel zoeken in de regel niet bepaald door de hoeveelheid aanbod van 

nieuw personeel. Anderzijds wordt de mate waarin schoolverlaters en immigranten (het nieuwe 

aanbod) willen instromen nauwelijks of niet bepaald door de personeelsbehoefte (de vraag) van 

werkgevers.  De nationale arbeidsmarkt is nooit krap, maar altijd ruim. Krapte kan er op een gegeven 

moment wel zijn in bepaalde niches, segmenten of sectoren, maar altijd in mindere mate dan er 

ruimte is in andere niches, segmenten of sectoren, zodat per saldo de arbeidsmarkt dus altijd ruim is. 

Het zijn over het algemeen niet de werkgevers maar de werknemers in spe die moeten gaan dringen, 

voordringen en elkaar verdringen. Dit zijn dan niet alleen de hoger opgeleiden die de  lager 

opgeleiden verdringen (= vertikale verdringing leidend tot diploma-inflatie en werkloosheid bij de 

laagst opgeleiden) maar ook de werknemers op andere niveau’s die elkaar verdringen (= horizontale 

verdringing leidend tot werkloosheid op alle opleidingniveau’s). Deze verdringingsprocessen zijn 

empirisch moeilijk vast te stellen, maar dit wil zeker niet zeggen dat ze er niet zouden zijn of dat ze te 

onbeduidend zouden zijn om ze niet nader wetenschappelijk te onderzoeken. Zie 6.       

5. De vraag (van werkgevers) op de arbeidsmarkt kan bij hoogconjunctuur soms nog wel iets 

toenemen maar vertoont in ontwikkelde economieën over het algemeen structureel de neiging om 

iets af te nemen (zoals punt 7 uiteenzet).  Arbeidsmarktonderzoekers en economen (en politici) 

kunnen er niet vanuit gaan dat nu afnemende werkgelegenheid vroeger of later hoe dan ook weer 

toeneemt. Omdat de arbeidsmarkt in hoge mate vraaggedreven is levert  meer arbeidsaanbod 

hoegenaamd niet meer arbeidsvraag op.  Zie bij het opzetten van arbeidsmarkt-onderzoek onder 

ogen dat “vraaguitval” niet per se van voorbijgaande aard is maar ook structurele vraagverzadiging 

kan zijn, Naarmate dit meer het geval is neemt de “evenwichtswerkloosheid”  toe.  
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Vraagverzadiging  is in ontwikkelde economieën een wijd verbreid fenomeen waar mainstream 

economen weinig oog voor (willen) hebben.  Ze zien dan niet hoe enorm veel goederen en diensten 

er tegenwoordig in allerlei sectoren geproduceerd worden om te voorzien in de vraag: meer dan 

genoeg voedsel, kleding, gebouwde ruimte, energie, vervoermiddelen, vakantiereizen, 

communicatiemiddelen, entertainment enz. om per saldo te voorzien in de vraag van heel 

Nederland. De toevoeging  “per saldo” is hier nodig omdat er toch nog veel Nederlanders zijn die niet 

goed in hun levensbehoeften kunnen voorzien, terwijl de vraag van veel andere Nederlanders 

overmatig bevredigd wordt ( velen gooien  voedsel weg, kopen nieuwe kleren die ze gauw afdanken,  

douchen dagelijks, hebben  per huishouden of zelfs per persoon twee huizen/ twee auto’s / twee 

internetaansluitingen,  dure computerspellen, vakantiereizen enz.)  Kortom, er wordt genoeg 

geproduceerd maar niet genoeg gedistribueerd.  In de politiek neemt nu de vraag naar herdistributie, 

met name herverdeling van inkomen, toe  -  vraag die nog lang niet verzadigd is.  

6. Als empirisch onderzoek op een bepaald niveau iets niet kan vinden wat er op theoretische 

gronden wel zou moeten zijn, ga dan op ander niveau zoeken. Verdringing op de arbeidsmarkt is 

zoiets, zie punt 4. Als werkzoekenden banen vinden maken zij de baanvindkans voor andere 

werkzoekenden  kleiner. Dit is reëel bestaande verdringing die onderzoekers niet direct kunnen 

navragen omdat ze niet kunnen weten welke andere werkzoekenden dan de kans op welke andere 

banen mislopen. Domme onderzoekers (ook zij maken deel  uit van de elite) zeggen dan al gauw dat 

de verdringing op de arbeidsmarkt dus niet reëel bestaat, en verwijten daarbij andersdenkenden 

inferieur te denken: “the fallacy of the lump of labour”, de arbeidsmarkt is geen zero sum game, enz.  

Als  onderzoek naar verdringing echter zich op ander niveau  richt wordt het verschijnsel wel degelijk  

waarneembaar.   

Op microniveau bij voorbeeld:  ik vroeg een 64-jarige medewerkster van een supermarkt of het niet 

zuur was dat ze bij het einde van haar dienstverband op haar 65ste verjaardag  niet meteen AOW zou 

krijgen (want de AOW leeftijd ging een maand later in). “Nee” zei ze, “ik mag van mijn baas een 

maand langer doorwerken”.  Ik vroeg toen aan die baas hoe hij het klaarspeelde om haar een maand 

langer loon door te betalen. Hij zei: “simpel, ik neem pas een nieuwe (jonge) kracht aan als de oude 

met pensioen is”. Dat zodoende deze onbekende (jonge) kracht op de arbeidsmarkt een maand lang 

verdrongen wordt beseft niemand en zien we in de geregistreerde werkloosheid niet terug. Dit 

gevalletje van verborgen  (jeugd)werkloosheid  bleef hopelijk nog wat langer onderwijs volgen, maar 

liep ook iets meer risico om te gaan behoren tot de zogenaamd onzichtbare jongeren, tot een 

(verslavings)zorgcircuit  of tot een crimineel circuit.  

Ook op macro niveau is de verdringing wel vast te stellen, namelijk door met CBS gegevens na te 

gaan hoe in Nederland de ‘arbeidsvolumegraad’ zich ontwikkelt in de afgelopen halve eeuw. De 

arbeidsvolumegraad is de verhouding tussen a. het totaal aantal Nederlandse FTE’s (of beter: het 

totaal aantal betaalde arbeidsuren.nl ) per jaar en b. de omvang van de potentiële Nederlandse 

beroepsbevolkig, dwz alle 20- 65 jarigen, in hetzelfde jaar. (Aantallen werkenden 20 min en 65 plus 

blijven hier buiten beschouwing, want ze zijn in het totale arbeidsvolume van marginaal belang, 

veelal  kleine deeltijders;  het aantal werkende 20 minners is de afgelopen halve eeuw sterk 

afgenomen, het aantal werkende 65plussers iets gestegen maar blijft  zeer gering)  

De arbeidsvolumegraad.nl  betrof in 1970 en 2010 respectievelijk 10 miljard en 12 miljard 

arbeidsuren terwijl de potentiële beroepsbevolking (20 tot 65 jarigen) procentueel méér toenam, 
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namelijk van 7 naar 10 miljoen personen. De arbeidsvolumegraad daalt dus structureel, oftewel: het 

banentekort stijgt structureel. De oorzaken hiervan zijn niet te zoeken bij het arbeidsaanbod, maar 

bij de arbeidsvraag. De hoofdoorzaken zijn bekend: de onverminderd voortgaande ontwikkeling van 

arbeidbesparende technologie en de (langzaam afnemende?) offshoring naar -  en concurrentie door 

– lage lonen landen. Het inzicht dat deze, nog volop werkzame, oorzaken nu  – en ook op termijn  -  

niet buiten werking gesteld kunnen worden en dat het ideaal van volledige werkgelegenheid dus 

totaal onhaalbaar is en blijft,  is een groot denktaboe.  De verzorgingsstatelijke elite wil het niet 

weten, dan zou een droom  in duigen vallen:  politiek die volledige werkgelegenheid  bewerkstelligt.    

7. Als economen openstaan voor zulke “empirische feiten” (ik permitteer me een pleonasme) kunnen 

ze hun mening dat meer loonkosten leiden tot minder banen herzien.  Zie het empirisch effekt van de 

recente invoering van minimumloon in Duitsland. Een jaar na deze verhoging van loonkosten bleek 

de werkgelegenheid er niet minder om, in tegendeel de werkgelegenheid nam 0,3 % toe.   Evenzo 

kunnen economen en politici die menen dat minder belasting op arbeid zou leiden tot meer 

werkgelegenheid kunnen hun mening herzien, zie het feit dat Nederland en Zweden betaalde arbeid 

fiscaal zwaarder belasten dan andere landen en  desondanks een lagere werkloosheid hebben dan 

die andere landen. (zie ook 4.8)  

Het feit dat verhoopte uitbreiding van de nationale werkgelegenheid meestal uitblijft wordt 

verklaarbaar door te erkennen dat  op de arbeidsmarkt veel verdringing plaats vindt, te meer nu de 

vraag van afzetmarkten  in hoge mate verzadigd is.  Macro gezien is zogenoemde banengroei meestal 

niet meer dan een banenverschuiving, waarbij veel verdwijnende oude banen plaats maken voor  

(‘verdrongen worden door’)  minder nieuwe banen. Per saldo geen banengroei maar banenkrimp.  

8. Wellicht ten overvloede na wat in vorige punten werd gezegd, volgt nu een dringend advies: stop 

de verdringing (in het economenbewustzijn) van de verdringing (in de arbeidsmarktrealiteit). Die 

verdringing van de verdringing zorgt ervoor dat mainstream economie de arbeidsmarkt stelselmatig 

miskent. Volgens elkaar napratende economen maken mensen die menen dat de hoeveelheid arbeid 

in de economie constant is, een denkfout: “the lump of labour fallacy”. Alsof economen superieur 

inzicht hebben in de werking van de arbeidsmarkt. Het tegendeel is helaas het geval, zoals duidelijk 

werd uit de aangehaalde RWI arbeidsmarktenquêtes en uit de blijken van verdringing op micro- en 

macroniveau (punt 6).  Als het gaat om de vraag hoe de hoeveelheid betaald werk zich in de tijd 

ontwikkelt snappen economen er nog minder van dan mensen die lump-of-labour denken. (Zulke 

mensen bestaan in de verbeelding van economen) 
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Hoofdstuk   7     Stapsgewijze Invoering basisinkomen Nederland      

Een majeure verandering, zoals invoering basisinkomen inclusief flankerend beleid, is zeer 

complex en zal geleidelijk gaan, over meer jaren gespreid. Binnen 1 kabinetsperiode kan het 

waarschijnlijk niet lukken (zelfs al zou het kabinet 4 jaar volmaken). Invoering van het 

basisinkomen moet stapsgewijs, waarbij de politiek telkens de doelmatigheid evalueert en 

voor elke stap de go/no go beslissing neemt. Het is één groot experiment, dat continu 

besturing en bijsturing vraagt. De politiek dient een positieve grondhouding jegens het 

basisinkomen aan te nemen en vervolgens stap voor stap te beslissen, waarbij nooit vooraf 

vaststaat dat de beslissing positief zal zijn; er is altijd het risico dat de stapsgewijze voortgang 

tot stilstand komt voordat het basisinkomen geheel is ingevoerd. Met het oog hierop is het 

zaak de stappen zo te plannen dat ook elke stap op zich al een verbeterde situatie oplevert . 

Dit kan op vele manieren, waarvan we er drie zullen noemen: de scenario’s A, B en C:  

A. Scenario ‘AOW-wordt-OBiN’ : 

AOW-leeftijd gaat in stappen omlaag van 65(+) naar 18; intussen verandert de betekenis van 

de O: van Ouderen in Onvoorwaardelijk en wordt de B: van Basisinkomen ingevoegd: AOBW 

Algemene Onvoorwaardelijk Basisinkomen Wet. De eerste stap – AOW vanaf 64  – kost op 

zich de overheid per saldo weinig, want het inverdieneffect wegens het vervallen van (WW-, 

WAO-,WIA-, en bijstandsuitkeringen voor 64 jarigen is groot. Ruim 80% van de 64 jarigen is 

baanloos of werkt minder dan 12 uur per week. Dit percentage zal hoog blijven gelet op de 

krimpende of stagnerende Nederlandse werkgelegenheid. (Voor 2015 / 2016 wordt wel wat 

banengroei verwacht maar niet genoeg om de banenkrimp na 2008 ongedaan te maken)  

Bij deze eerste stap wordt de partnertoets uit de AOW geschrapt en de eis van 50 

verzekeringsjaren Nederland vervangen door de eis van 5 jaar legaal verblijf in Nederland 

voorafgaand aan de AOW/AOBW. Deze voorwaardenversoepeling vereist meer publiek geld 

dan nodig zou zijn voor alleen dat ene jaar AOW vervroeging (na verdiscontering van 

inverdienen:  minder WW-, WIA- , IOAW- , IOW-, PW- en AIO-uitgaven). Als 1 jaar eerder 

AOW per saldo  0,5 miljard kost en de voorwaardenversoepeling 2,5 miljard, is de eerste 

stap van AOW leeftijd verlaging de duurste: € 3 miljard extra overheidsuitgaven . Ook bij de 

voorwaardenversoepeling is een inverdieneffect verdisconteerd: minder uitvoeringskosten 

doordat partnertoets en controle op leefvorm vervallen.  Dankzij voorwaardenversoepeling 

gaan  de gehuwde / samenwonende AOW’ers meteen naar het beoogde OBiN bedrag, bij 

voorbeeld  maandelijks € 1000 per persoon of € 800 maandelijks per persoon. Bij OBiN € 800 

is elke stap uiteraard minder duur, zeg voor de eerste stap € 1,5 miljard in plaats van € 3 

miljard.  

Volgende stappen brengen de AOW leeftijd telkens met 3 jaar tegelijk terug. Elke stap kost 

dan bij een beoogd OBiN € 1000 naar schatting € 1,5 miljard extra (rekening houdend met 

vWvO) of bij een beoogd OBiN € 800 naar schatting € 0,6 miljard extra. Als we ieder jaar 

een stap zetten, bereiken we na 15 jaar de gewenste eindsituatie dat iedere ingezetene 
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ouder dan 18 jaar OBiN krijgt. Wat vroeger AOW heette is dan basisinkomen (AOBW). De 

totale extra kosten voor de overheid komen dan bij OBiN € 1000 uit op zo’n € 25  miljard en 

bij OBiN € 800 zo’n € 10 miljard. Deze ruwe raming gaat uit van de berekening in derde 

instantie in 4.5. Alle in 4.4 en 4.3 genoemde inverdieneffecten zijn ook over het geheel 

genomen nu weer verdisconteerd in de (her) berekening van de totaalbedragen € 25 en 10 

miljard. Maar als we voor elke afzonderlijke stap de kosten preciezer zouden ramen gaan de 

bedragen per stap wat uiteenlopen; met name de eerste en de laatste stap zullen dan wat 

duurder uitvallen, omdat in de betreffende leeftijdscategorie er minder dan gemiddeld 

betaald gewerkt wordt en het inverdieneffekt vW dus kleiner is.   

B. Scenario ‘Via Partieel naar OBiN’. 

In dit scenario wordt de algemene heffingskorting niet afgebouwd, maar opgebouwd: 

uitkeren aan de rechthebbenden. Stap 1 is dan: binnen 2 jaar een onvoorwaardelijk partieel 

basisinkomen van € 200  voor de volwassen Nederlanders. Daarbovenop blijft nog 

voorwaardelijke sociale zekerheid bestaan,  met  uitkeringen (WW, WIA, bijstand enz.) die 

met dezelfde € 200 verlaagd worden. De partieel basisinkomen ontvanger krijgt dus al met al 

hetzelfde bedrag als voorheen. Ook basisinkomen-ontvangers met banen gaan er per saldo 

financieel niet op vooruit en niet op achteruit, hun maandlonen worden verlaagd met € 200. 

Kosten van stap 1 en stap 2 (“partieel basisinkomen”) gaan uit van de volgende aantallen:    

“OBiN”   vW(inverdien 100%)  vO(inverdien 100%) vO(minder inverdien)  vO(inverdien 0 %) 

€   200      7,4 mjn                             4,4 mjn                              0,2 mjn (85%)             (0,2 +0,8 =)  1 mjn     

€   400      7  mjn                                 4 mjn                                0,6 mjn  (80%)            (0,6 + 0,8 =) 1,4 mjn   

 (Bovenstaand is de ramingentabel 1 A waarop tabel 1 in hoofdstuk 4.3 aansluit. 

Onderstaand is de ramingentabel 2A waarop Tabel 2 in hoofdstuk 4.3 aansluit)  

“OBiN”      12mnd x 13 mjn   100% inverdien + minder inverdien + € mjn / mrd          resultaat € mrd 

€ 200     € 31,2 miljard       (11,8 x 2400)   +  (0,2 x 85 % x 2400)    =       28,7                  €  2,5 miljard       

€ 400     € 62,4 miljard       (11 x 4800)  +  (0,6 x 80% x € 4800)       =       55,1                 €  7,3 miljard 

In deze kostenberekening voor partieel basisinkomen kon niet gerekend op het € 20 miljard 

inverdieneffect dat wel voor volwaardig basisinkomen in Tabel 2 mogelijk was. Bij partieel 

basisinkomen blijft de (kostenpost) bestaande sociale zekerheid immers grotendeels in tact. 

De extra kosten van stap 1  zijn: 13 miljoen x € 2400 per jaar, minus 100% inverdieneffect 

(uitkeringsverlaging) bij 4,4 mjn ontvangers basisinkomen vO en (loonsverlaging) bij 7,4 mjn 

werkenden die basisinkomen vW krijgen. Dus 13 mjn – 4,3 – 7,4 = 1,3 mjn x € 2400 = € 2,8 

mrd. Minus 85% inverdieneffect 0,2 miljoen gestopte kleine uitkeringen, gemiddeld € 170 pp 

dwz € 0,4 mrd.  Plus “uitverdieneffect” 0,1 miljard wegens aanpassingskosten van de sociale 
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wetgeving, arbeidsvoorwaarden enz (“systeem-ombouw”: de onderbouw in het nieuwe 

systeem is OBiN en de bovenbouw is arbeidsinkomen/voorwaardelijke sociale zekerheid/ 

nihil), totaal dus € 2,5 mrd.  

Stap 2: Verhoging van dit partiële basisinkomen naar € 400 per maand per persoon. Lonen 

en uitkeringen worden weer met € 200 verlaagd. De nieuwe extra kosten van stap 2 ramen 

we per jaar op 13 mjn x € 2400 = bruto € 31,2 mrd. Minus ten eerste 100% inverdieneffect 

(loonsverlaging) bij 7 mjn basisinkomens-vW en bij 4 mjn inverdiende basisinkomens-vO, 

samen dus (11 mjn x € 2400 =) € 26,4 mrd Minus ten tweede 80% inverdieneffect bij 0,6 mjn 

verdwijnende uitkerinkjes nu (gelet op de eerdere € 170) gemiddeld nog € 150 pp = € 1 

miljard. Dus 31,2 mrd  – 26,4 mrd -  1 mrd  =  € 4800 =  3,8 mrd extra kosten erbij bovenop 

de extra kosten van stap 1 . De extra kosten van stap 1 en 2 samen zijn dan € 6,3 mrd. 34 

Stap 3: Omzetting  van dit gedeeltelijke basisinkomen in een basisinkomen van € 800  

Deze € 6,3 mrd trekken we af van de in tabel 2 berekende extra kosten voor OBiN € 800 namelijk € 

12,9 mrd. De extrakosten om van stap 2 naar stap 3 te gaan zijn nu dus € 6,6 miljard.      

Stap 4: Verhoging van dit basisinkomen met € 200 naar € 1000 per maand, een ietshoger OBiN.   

Het bedrag € 12,9 mrd voor 3 stappen trekken we af van het bedrag € 30,5 mrd dat tabel 2  noemt 

voor de extra kosten OBIN 1000. De kosten om van stap 3 naar stap 4 te gaan zijn dan € 17,6 mrd 

Het eindtotaal van de vier stappen wordt (2,5 + 3,8 + 6,6 + 17,6 =) € 30,5 miljard. Dit bedrag is zo 

hoog dat we nu maar even afzien van de exercitie om voor de eventuele vervolgstappen naar OBIN 

1100 en OBIN 1500 de nog veel hogere extra kosten te berekenen. Tabel 2 geeft voldoende beeld.   

Overigens zijn  de hier genoemde totale extra kosten - € 12,9 en 30,5 miljard -  voor respectievelijk 

OBiN € 800 en €1000 zijn volgens onze bevinding in 4.5 te hoog geraamd . Elke hier genoemde stap in 

het proces ‘via partieel naar volwaardig basisinkomen’ dient dus alsnog een lagere kostenraming te 

krijgen dan wij zojuist aangaven. Opdat de totale extra kosten beperkt blijven tot de in 4.5 geraamde 

€ 10 miljard, respectievelijk 25 miljard. 

 

C.  Scenario ‘Via minder voorwaardelijkheid naar onvoorwaardelijkheid’ 

Geleidelijke invoering van OBiN kan ook via het stapsgewijs loslaten van de voorwaarden (condities) 

die nu nog gelden voor de bestaande sociale zekerheid, met name c.1 de beschikbaarheidseis, c.2 de 

partnertoets of huishoudtoets, c.3 de middelentoets, c.4 de eis ziek/arbeidsongeschikt ,en c. 5 

criteria van ingangsleeftijd, arbeidsverleden en maximale uitkeringsduur.   

                                                           
34 Dit is ongeveer het voorstel van de WRR uit 1985. (http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-
Rapporten/Waarborgen_voor_zekerheid.pdf 
 

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Waarborgen_voor_zekerheid.pdf
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Waarborgen_voor_zekerheid.pdf
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De (te) simpele weergave deze (te) ingewikkelde sociale zekerheid in navolgende  TABEL 3 toont 

welke voorwaarden verankerd zijn in welke delen (wetten) van de bestaande , onnodig complexe, 

sociale wetgeving .  

KOLOM 1  +      KOLOM 2          +            KOLOM 3        +          KOLOM 4        +          KOLOM 5          

                       Beschikbaar-eis ?   Partner/huishoud/toets ?  Middelentoets?   Tijdcriteria/arb.verleden?   

PW (bijstand):  Ja (+tegenprestatie)  Ja (kostendelersnorm)   Ja(vrijlating € 4975)  Nee (<27j na 4 wkn) 

PW (Wajong):   Ja, werkregeling           Nee                                   Nee                            Nee                          

50/70 % WML                                                                                                                        arb.verleden nvt 

 

WW/WWZ:          Ja                                 Nee                                    Nee                             Ja, duurmax 2 jaar          

75/70% lvloon 

 

WIA(WGA):          Ja                                 Nee                                    Nee                              Nee        

75/70% lvloon 

WIA(IVA):             Nee                              Nee                                    Nee                              Nee  

75% lvloon 

IOAW/IOW:            Ja                                 Ja                                      Nee                              Ja,  50+ /60+ 

50/70% WML 

AOW                     Nee                              Nee                                    Nee                                 Ja,  65+  

50/70% WML 

PW = Participatiewet (waarin de Wet Werk en Bijstand, de WSW en de Wajong zijn opgegaan)                                                                            

lvloon = laatst verdiende loon.      WWZ (waarin deWW is opgegaan)= Wet Werk en Zekerheid.       

WIA = de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze omvat IVA /WGA: uitkeringen voor 

geheel/deels arbeidsongeschikten.      IOAW = wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten.      IOW = wet inkomensvoorziening oudere werklozen.  In onze weergave 

ontbreken o.a. ZW (ziektewet), TW (toeslagen wet) en WMO (maatschappelijke ondersteuning). 

AOW = Algemene Ouderdomswet (TABEL 3 geeft verhogingen van de AOW leeftijd nog niet aan.)   

Nadere toelichting op TABEL  3 .    

In bovenstaande kolommen 2, 3 en 4 liggen kansen om voorwaarden geleidelijk af te bouwen. Kolom 

5 blijft hier buiten beschouwing; in scenario B werd deze mogelijkheid om af te bouwen al 

aangegeven en  ingevuld. Buiten beschouwing blijft ook  het criterium ‘ziek/arbeidsongeschikt’ dat 
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onontwarbaar gepaard gaat met het criterium ‘werkloos’, reden waarom  een eigen kolom hiervoor 

ontbreekt in de tabel 3.  

Kolom 2 betreft  de beschikbaarheidseis, die in het kader van stapsgewijze OBiN invoering kan 

vervallen, al was het maar omdat gebleken is35 dat de bedoeling van deze voorwaarde -  mensen in 

banen krijgen – meestal niet lukt. En als het wel lukt om een werkzoekende in een baan te krijgen 

ontneemt dit andere werkzoekenden de kans op die baan. Verdringing op de arbeidsmarkt is 

realiteit. Economen verdringen  deze realiteit uit hun bewustzijn  (door “the lump of labour” een 

“fallacy” te noemen), maar de feitelijke verdringing op de arbeidsmarkt  wordt daardoor niet minder. 

Het Nederlandse arbeidsvolume stijgt niet , ook al wordt de uitkeringsgerechtigde (het 

arbeidsaanbod) nog zo geprikkeld om banen te vinden.  Het laten vallen van de beschikbaarheidseis 

hoeft wat ons betreft niet stap 1 te zijn,  laat de Nederlandse politiek eerst maar eens inzien dat 

meer prikkeling van het arbeidsaanbod niet leidt tot meer arbeid en dat de maakbaarheid van meer 

banen en volledige werkgelegenheid een fallacy is. Lokale experimenten met een minder 

voorwaardelijk basisinkomen kunnen aantonen dat loslaten van de beschikbaarheidseis niet 

resulteert in minder uitstroom naar betaald werk.  

Het laten vallen van de voorwaarde ‘leefvorm’ die veel chagrijn veroorzaakt komt meer in 

aanmerking om als eerste stap tezetten op weg naar OBiN. De voorwaarde ‘leefvorm’ 

(partnertoets/huishoudtoets/kostendelerstoets, zie kolom 3) breekt in op privacy en is praktisch 

onuitvoerbaar (zoals staatssecretaris Wiebes ondervond toen hij een huishoudtoets wilde invoeren). 

Aan de gecontroleerden wordt niet alleen privacy ontnomen maar ook het financiële schaalvoordeel 

dat inherent is aan ‘kosten delen’. Dit voordeel  is de verdienste is van de kostendelers die het 

aandurven om met elkaar te gaan samenwonen en niet van de overheid die het zich toeëigent.   

Maar, ook al is het laten vallen van de leefvorm-eis nog zo belangrijk, strategisch is het onverstandig 

om hiervan stap 1 te maken, omdat de OBiN hoogte dan meteen bepaald zou worden  door wat een 

alleenstaande nodig heeft om van rond te komen – 25% meer dan wat een samenwonende nodig 

heeft; de bezorgdheid in de politiek dat OBiN onbetaalbaar is, kan dan onoverkomelijk worden, 

terwijl daarentegen deze bezorgdheid later toch wel zal wegebben indien het laten vallen van de 

leefvorm-voorwaarde niet stap 1 is maar stap 3, het sluitstuk van het OBiN implementatieproces.   

Stap 1 kan ook zijn het  afstappen van de vermogenstoets (middelentoets), zie kolom 4. Stoppen met 

deze voorwaarde is echter minder urgent - niet omdat nu al € 4975 vermogen vrijgelaten wordt, 

maar omdat dit beter pas kan gebeuren na  herziening van de vermogens(rendements) belasting, 

hopelijk een meer progressieve  belasting op integraal inkomen -  niet alleen inkomen uit arbeid 

maar ook inkomen uit vermogen. Als  rijkaards op die manier belast worden betalen zij als het ware 

hun eigen OBIN en verstomt de vraag  “ Wordt OBiN niet onbetaalbaar als iedereen een 

basisinkomen krijgt – ook rijkaards die het niet nodig hebben?”  Dankzij deze integrale 

inkomensbelasting wordt een aparte vermogenstoets naast de onvermijdelijke controle op ieders 

                                                           
35 In hun onderzoek “Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat”, 2009, ontdekken Van Gestel, De Beer 
en Van der Meer dat “de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uit de WW tussen 1980 en 
2007 per saldo niet gestegen is, Wat betreft het percentage werklozen dat aan het werk gaat is er sinds de 
tweede helft jaren ’80 zelfs sprake van een dalende trend: in 1988 stroomde 42% van de WW’ers uit naar een 
baan, in 2007 was dit nog slechts 32%.” 
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belastingaangifte (nu box 1 en box 3) in feite een onnodige en overbodige dubbeling van 

controlewerk .  

Bovenstaande bedenkingen over stap 1 , over welke voorwaarde we het eerst loslaten om te komen 

tot een onvoorwaardelijk basisinkomen, wijzen op de onmogelijkheid van een vlotte OBiN 

implementatie  waarbij we in drie grote stappen gauw thuis zijn bij het gewenste onvoorwaardelijk 

basisinkomen. Het invoeringsscenario kan natuurlijk verfijnd worden, met tussenstappen, waarbij elk 

van de drie genoemde voorwaarden beetje bij beetje wordt losgelaten, zodat het hele 

implementatieproces ook in dit scenario wel 15 jaar kan duren. Dit betekent evenwel niet dat we nu 

terugvallen op een kleine- stapjes- strategie waar de gevestigde politiek zo graag naar grijpt als ze 

een majeure verandering niet aandurft of niet aan wil. Wij beginnen groot met de eerste stap die we   

in het hoofdstuk 8 voorstellen, om daarmee meteen de tekst van dit majeure plan af te ronden. Wij 

vragen aan de politiek – gevestigd of anderszins – om hierin mee te gaan en we sluiten niet uit - in 

het onverhoopte geval dat de bestaande politiek er niet in meegaat  - dat we zelf een passend 

politiek alternatief ontwikkelen. OBiN biedt de politieke visie die Nederland nu nodig heeft.         
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Hoofdstuk 8     Start met :   OBiN € 800 ( plus, voorwaardelijk, een alleenstaandentoeslag ) 

Hoofdstuk 7 liet zien dat OBiN langs drie wegen (A, B en C) bereikbaar is en  stapsgewijs/ 

experimenterenderwijs ingevoerd kan  worden. Dit wil niet zeggen dat er slechts één weg bewandeld 

moet worden en ook niet dat het alleen maar in kleine stapjes zou kunnen.  

In tegendeel, alleen als we ook grote stappen durven te zetten en via meerdere wegen naar OBIN op 

pad gaan kan het doel bereikt worden. En dan nog duurt het lang voordat elke volwassen 

Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen heeft waarvan hij of zij kan leven, met of zonder 

arbeidsinkomen, met of zonder meerpersonenhuishouding, met of zonder eigen vermogen. Het  

implementatieproces – we zeiden het al – kan wel 15  jaar duren. Voor de realisatie van een majeur 

plan is zo’n lange tijdsduur niet ongewoon en eigenlijk heel logisch, maar voor de huidige politiek in 

Nederland is 15 jaar veel te lang en als die realisatie dan bovendien  structureel  € 15 miljard of meer 

euro  extra kost , vindt die politiek dit veel te duur en moet gevreesd worden dat geen haar op het 

hoofd van de oude politiek erover denkt om OBiN te gaan realiseren.  Liever zal de politiek, waarvan 

het haar gedrenkt is in conservatief nat, het OBiN afdoen als een onrealiseerbare droom die indruist 

tegen het algemeen belang, indruist tegen de volkswil van Nederland.   

Maar OBiN dient wel degelijk het algemeen belang, zoals onze zevenklapper liet zien, en het is dan 

ook heel vreemd als de politiek die het volk heet te vertegenwoordigen het OBiN zonder meer zou 

afwijzen. Gelukkig is er nu wel een kentering gekomen is  in de botte afwijzing door de gevestigde 

politiek. We zagen in hoofdstuk 3: “In 2015 leefde de discussie over het basisinkomen op in allerlei 

media. Voorgenomen lokale experimenten met (elementen van) basisisinkomen voedden deze 

discussie. Locale  bestuurders zitten dicht op de moeizame uitvoering van de bijstand – de 

participatiewet – en zien deze wet verzanden in een zinloze en kostbare bureaucratie die het doel 

bijstandsklanten en wajongers aan werk helpen niet waar maakt. Deze bestuurders zijn  geporteerd 

voor experimenten die de bijstand  eenvoudiger uitvoerbaar kunnen maken. Of deze lokale 

experimenten er echt komen hangt af van nationale politici. Zij beslissen of de expirementeerruimte 

er komt. Het is de vraag of deze nationale politici die de participatiewet nog maar net gemaakt 

hebben flexibel genoeg zijn om lokale initiatieven te honoreren die de wet nu al weer een andere 

wending geven. Onze OBIN tekst  past in de oplevende politieke discussie, het is een appél aan 

nationale politici om de deuren naar het basisinkomen te openen. Een appél aan democratie.              

De oplevende discussie noopt tegenstanders van het basisinkomen om hun afwijzing nu met 

argumenten te onderbouwen, ietswat ze jarenlang niet hoefden te doen, ze hadden immers al in het 

vorige millennium het heersende (waan)idee gevestigd dat basisinkomen een wereldvreemd voorstel 

is uit vorige eeuwen zonder enig belang voor komende eeuwen. De oude tegenargumenten die we 

nu weer horen blinken niet uit door overtuigingskracht. Het meest gehoord: “basisinkomen is 

onbetaalbaar”, een tegenargument dat we in hoofdstuk 4 hebben weerlegd. Een ander 

tegenargument is: basisinkomen ondermijnt de arbeidsmarkt. Ook hierover is in vorige hoofdstukken 

het nodige gezegd, met name dat je het effect van het OBiN op de arbeidsmarkt niet kunt weten 

voordat je het eerst experimenterenderwijs uitprobeert. Economen geloven nog in het sprookje van 

‘the invisible hand’ en “weten” bij voorbaat dat invoering basisinkomen het arbeidsvolume doet 

afnemen. Ze miskennen de hoge mate waarin de nationale arbeidsmarkt een vraaggedreven markt is 

– miskennen dus ook dat meer arbeidsaanbod doorgaans niet leidt tot meer banen (en minder 

arbeidsaanbod doorgaans niet leidt tot minder banen). Hun onzichtbare hand lijkt een lam handje. Ze 
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verdringen in hun bewustzijn de verdringing op de arbeidsmarkt, zeggend dat ‘the lump of labour’ 

een fallacy is, zonder zich bewust te zijn dat deze kwalificatie zelf een fallacy is. Het Nederlandse 

arbeidsvolume is de afgelopen 40 jaar volgens het CBS veel minder toegenomen dan de potentiële 

beroepsbevolking toenam, terwijl toch het arbeidsaanbodin Nederland alle jaren groter was dan de 

arbeidsvraag. De zogenaamd onzichtbare hand is op de arbeidsmarkt niet onzichtbaar maar afwezig: 

inderdaad een fallacy. 

Een derde tegenargument is het minst gehoord, maar waarschijnlijk het meest bepalend voor de 

afkeer jegens het basisinkomen die de politiek ter zake Basic Income Garantee al decennia verlamt: 

zoals Bregman zegt:  B.I.G. is too big. Gevestigde politiek durft alleen kleine stapjes te doen en 

presenteert deze dan (framing) als grote stappen voorwaarts, als ‘structurele hervormingen’. Het 

voortduren van deze  incrementele politiek die kleine stapjes maakt,  zonder vooruit te komen, 

verklaart veel van de toegenomen weerzin en afkeer die het volk – apathisch of boos – jegens de 

gevestigde politiek ontwikkeld heeft.   

Het is zaak dat de politiek de majeure verandering OBiN niet laat verzanden in kleine stapjes. Als we 

met kleine stapjes – OBiN 200, OBiN 400 enz – zouden beginnen worden de zeven grote voordelen 

lange tijd niet zichtbaar, niet voelbaar, en zal de politieke wil die nodig is om majeur beleid vol te 

houden en te volbrengen, verslappen en wegkwijnen. Laten we dus beginnen met een grote stap. Dit 

zal moeite kosten want big steps zijn in Nederland ‘not done’; de oude politiek zet al decennia lang 

geen grote stap vooruit. Het wordt steeds moeilijker om dit nu wel te gaan doen, maar tegelijkertijd 

ook steeds noodzakelijker.  De eerste grote stap moet extra groot zijn willen we de in Nederland  

opgelopen achterstand in cohesie ontwikkeling nog een beetje kunnen inlopen. Voor een 

conservatieverig land vergt dit een moeilijk op te brengen zelfoverwinning , maar is dit niet juist wat 

Nederland anno 2016 ten diepste wél wil opbrengen?  

De moed om een grote stap voorwaarts te zetten ontbreekt al decennia in de Nederlandse politiek. 

Een nipte meerderheid binnen GroenLinks zette twintig jaar geleden het “voetinkomen” in het 

verkiezingsprogramma, maar al gauw bleek dat je op één voet niet kunt lopen. Geen enkele andere  

partij maakte zich sterk om een grote stap richting basisinkomen te zetten. De gevestigde politiek 

miskende en miskent het algemeen belang van invoering basisinkomen. Miskenning die onder meer 

te maken heeft met het feit dat het basisinkomen niet de oplossing voor één groot probleem is, maar 

de oplossing van -  of althans een belangrijke bijdrage aan de oplossing van -  een onoverzienbare 

veelheid giga grote, tamelijk grote  en minder grote problemen. De giga grote problemen hebben we 

overzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 3, de zevenklapper, maar de andere problemen kwamen  slechts 

ter loops hier en daar aan de orde. Het zijn vaak ook niet totaal andere problemen, maar meer 

deelproblemen of conrete uitwerkingen van genoemde zeven giga problemen. Het is van belang om 

ook deze zeer gevarieerde (deel)problemen nog eens op de rij te zetten, want dan blijkt hoe 

verbazend veel problemen het OBiN kan (helpen)  oplossen. Dit besef kan helpen om moed te vatten 

om de grote stap voorwaarts te zetten die nu nodig is.  

Welnu, dit wordt zomaar – in willekeurige volgorde – een rij van 20 punten (die allesbehalve volledig 

is). OBiN, inclusief flankerend beleid, lost de volgende 20 problemen op of brengt ze althans een stuk 

dichter bij een oplossing:    

1. velen voldoen niet /kunnen niet voldoen/ aan hun plicht om een basiszorgverzekering af te sluiten 
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2. de zogenaamde ‘zwarte werkster’ die te weinig verdient en de belastingmoraal ondermijnt  

3. foute EU uniformering van sociale zekerheid; verwarring van  ‘basisinkomen’  met  ‘loon’. 

4. het risico dat -  o.a wegens deze foute uniformering - Engeland de EU verlaat 36 

5. loonhoogte die bedrijven afremt om jongeren  ( leer-)arbeidsplaatsen aan te bieden 

6. loonhoogte die teveel buitenlanders verleidt om in Nederland te gaan werken  

7. hoger onderwijs is minder toegankelijk gemaakt voor studenten uit de onderklasse   

8. alimentatie ruzies  bij (v)echtscheidingen waarvan kinderen de dupe kunnen zijn  

9. schuldhulpverlening helpt haar klanten niet van hun problematische schulden af 

10. visieloos bezuinigen helpt Nederland niet van een problematisch hoge staatschuld af   

11. onwelzijn (van ouders / kinderen) als de balans van ‘werk en privé’ doorslaat  naar ‘werk’ ;    

12. 13000 wajongers, 18 à 21 jaar, kunnen  werken maar hebben geen werk: krijgen geen uitkering.   

13. sabatical leave is een voorrecht dat maar heel weinig mensen ten deel valt 

14. veel mensen die op hun werk slecht behandeld worden, durven hun baan niet op te zeggen  

15. de kwestie (o.a. in de SER) of zzp’ers verplicht (pensioen)verzekerd moeten zijn   

16. geringe politieke participatie van burgers in de participatiesamenleving 

17. politieke partijen laten zich subsidiëren door de overheid die zij zouden controleren 

18. taal waarin alleen betáálde arbeid telt: ‘actief’,  ‘reintegratie’, ‘participatie’, ‘de zorg’, enz.  

19. Nederlandse ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt geen basisinkomenpilots in Afrika 

20. het PgB hoofdpijn dossier en de ontreddering in de ouderenzorg 

Invoering OBiN kan al deze problemen geheel of  grotendeels oplossen, iets waartoe de politiek.nl al 

heel lang niet in staat blijkt te zijn. Door dit vertoon van onmacht heeft de politiek.nl  in hoge mate 

haar goodwill verloren . De ontwikkeling van een democratie die ertoe doet is hierdoor in hoge mate 

belemmerd. Maar het eerder aangehaalde gezegde ‘ in het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst’ is omkeerbaar:  het gegeven dat de politiek bij het oplossen van 

deze problemen in het verleden slechte resultaten  boekte wil niet zeggen dat de politiek in de 

toekomst niet veel betere resultaten zou kunnen boeken. Het enige wat de politiek hiervoor moet 

doen is zichzelf opnieuw uitvinden. Dit kan door OBiN te omarmen of door … nee, een andere manier 

                                                           
36 De Europese Commissie wil in de hele EU gelijk loon voor gelijk werk afdwingen – plannen die eind 2015 de 
ijskast ingingen wegens Brexit-gevaar: Engeland wil werknemers uit andere EU landen blijven uitsluiten van 
belastingtoeslagen EITC en UC. Earned Income Tax Credit verhoogt lonen.  Universal Credit, waarbij  
bijverdienen is toegestaan, lijkt wat op basisinkomen. Met EITC en UC willen de Britten laag betaald werk 
aantrekkelijk houden.       
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om zichzelf als een baron von Munchhausen uit het moeras van de politieke malaise omhoog te 

trekken zie ik niet. Er moet dus een grote stap vooruit gezet worden op de weg naar OBiN. 

En we vragen (nogmaals) aan de politiek – gevestigd of anderszins – om hierin mee te gaan. (en weer  

sluiten we niet uit - in het onverhoopte geval dat de bestaande politiek hier niet in meegaat  - dat we 

zelf een passend politiek alternatief ontwikkelen, want: “OBiN biedt de politieke visie die Nederland 

nu nodig heeft”.         

De grote beginstap die wij nu voor de komende regeerperiode voorstellen is:  invoering van een 

maandelijks onvoorwaardelijk basisinkomen van € 800 voor volwassen Nederlanders, met facultatief 

een voorwaardelijke opslag van hooguit € 300 voor alleenstaanden. De opslag en de voorwaarden 

hiervoor worden dan , binnen een wettelijk kader, bepaald en uitgevoerd door de gemeentelijke 

overheden.   Vervolgstappen in de volgende regeerperiode  daarna kunnen zijn verhoging naar € 900, 

naar € 1000 en misschien naar € 1100, waarbij genoemde opslag stapsgewijs wordt afgebouwd. 

Het kostenplaatje voor deze eerste stap gaat uit van  € 12 miljard ( € 10 miljard extra voor OBiN €800 

plus € 2 miljard extra voor de facultatieve opslag ) Zulke financiële kosten zijn niet onoverkomelijk 

om morgen op weg te gaan naar OBiN.  Hopelijk geldt dit ook voor de mentale kosten om de 

nationale mindset te resetten richting majeure verandering. 
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BIJLAGE  AFKORTINGEN  

A  ABN  = Algemene Bank Nederland 

     ADHD =Attention Deficit  Hyperactivity Disorder                                                                                                                                                                                      

     ANW=Algemene Nabestaanden Wet 

     AOW = Algemene Ouderdoms Wet 

     AOBW = Algemene Basisinkomen Wet 

     AWBZ = Algemen Wet Bijzondere Ziektekosten , zie WLZ 

B   BBL = Broepsbegeleidende leerweg    

     BBP = bruto binnenland product 

      BIG =  Basis Income Garantee 

     BN’er = bekende Nederlander  

     Brexit = mogelijke uittrede van Groot Brittannië uit deEU 

      BTW = belasting toegevoegde waarde  

C   CAK = Centraal  Administratiekantoor (o.a. voor WTCG) 

     CAO = Collectieve ArbeidsOvereenkomst                                                                                                                                                                                              

     CBS = Gentraal Bureau Statistiek 

     CDA = Christen Democratisch Appel 

     CPB  = Centraal Planbureau 

D   D66  = politieke partij D66    

      DUO =  Diens Uitvoeing Onderwijs 

E    EU = de  Europese unie (van 28 landen) 

F    FD  = het Financieele Dagblad 

      FTE = full time equivalent 

G    GGZ = geestelijke gezondheidszorg 

I    IB = Inkomensbelasting 

     IOAW = wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.                                         

     IOW =  inkomensvoorziening oudere werklozen.   
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      IVA =  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschiktheid (deel wet WIA) 

L   lvloon = laatst verdiende loon.       

M  MICSIM =  CPB microsimulatiemodel  (werkgelegenheids)effekten van sociaal / fiscaal beleid 

     MIMIC = voorloper van MICSIM   

N   NAVO = Noord Atlantische VerdragsOrganisatie 

O  OBiN  = Onvoorwaardelijk Basisinkomen Nederland   

     OBiN-vO  = onvoorwaadelijk basisinkomen Nederland dat verstrekt wordt via de overheid 

     OBiN-vW  =  onvoorwaardelijk basisinkomen dat verstekt wordt via de werkgever 

P   PgB = Persoonsgebonden budget 

     PvdA = Partij van de Arbeid 

      PW =Participatiewet (waarin de Wet Werk en Bijstand, de WSW en de Wajong zijn opgegaan)                                                                             

R    Raad Werk en Inkomen (is opgegaan in de SER  

S   S&D = Socialisme en Democratie (Tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting ) 

     SER  =  Sociaal Economische Raad 

      SP  =  Socialistische Partij  

     SVB  =  Sociale Verzekeringsbank 

T   TW = Toeslagen Wet 

U  UWV = Uitvoeringsorgaan WerknemersVerzekeringen 

V   VpB = vennootschapsbelasting 

       VVD = volkspartij voor vrijheid en democratie 

W   WGA  Werkhervattingsregeling  GedeeltelijkArbeidsgeschikten (deel wet WIA) 

      WIA  = Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen - omvat IVA /WGA: geheel/deels arbeidsongeschikt                                                                                                                                                                

      WLZ = Wet Langdurige Zorg . (opvolger van de AWBZ ) 

      WML = Wet Minimum Loon  

      WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning          

      WTCG = Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten  

       WW  =  de werkloosheid wet  die is opgegaan in de WWZ = Wet Werk en Zekerheid.         
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 Z    ZBO = Zelfstandig Betuursorgaan  

       ZW = Ziekte Wet    

       ZZP = zelfstandige zonder personeel  

  

Een  vraagje tot slot: hoeveel van deze afkortingen zullen we missen in het nieuwenormaal  ? 

 

 

 

0     -    0    -    0    -   0 

 

 

 

 

 

 

 

BLURB 

 

Basisinkomen in Nederland, een ‘boost’ voor het welbevinden van alle Nederlanders, nieuwe 

dynamiek in EU verzorgingsstaten.  Onze democratie  kan er voor kiezen, kijk naar de voordelen die  

de nadelen vér  overtreffen.  Dit boek bekijkt BASISINKOMEN.NL van alle kanten en rekent af met 

bedenkingen die geen hout snijden:  basisinkomen is niet slecht voor de economie, doet het 

arbeidsaanbod niet dalen, doet de werkloosheid niet stijgen, is niet onbetaalbaar.  Lees ‘Democratie 

doe wel BASISINKOMEN.NL’ en doe mee  aan deze majeure verandering van Nederland. 

 

Michiel van Hasselt (1945) - socioloog, lid van de vereniging basisinkomen en Nederlands 

staatsburger - schreef onder meer: “De staat van de eenvoud” 1998;  “Sociale zekerheid…een 

alternatief ! “ 2004; “Beleidselite miskent arbeidsmarkt” in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 

2009; en “Politiek in verzorgingsstaat Nederland: misrepresentatie en civiele reconstructie” 2011.    


