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Hoe een basisinkomen van 800 euro te financieren 

Miljoenen mensen staan positief tegenover een basisinkomen. 40 % volgens Maurice de Hond en 

15 % weet het nog niet. Maar velen hebben toch in hun achterhoofd hoe moet dat gefinancierd 

worden Moeten dan de belastingen omhoog? Basisinkomen is vooral een herverdeling van 

inkomen. 

€ 800   basisinkomen legt een nieuwe vloer in de sociale zekerheid 

Samenwonende AOW’ers ontvangen € 1.500 . De bijstand voor een stel boven 21 jaar is € 1.400 . 

Met een basisinkomen van € 800  gaan deze groepen er licht op vooruit: € 100 en € 200 .  

Basisinkomen wordt ingevoerd  als vloer onder alle bestaande uitkeringen. Uitkeringen die hoger zijn 

blijven voor het deel dat hoger is bestaan. Een alleenstaande in de bijstand ontvangt nu €  977 en 

straks € 800 basisinkomen plus € 177  supplement. De alleenstaande AOW’er krijgt nu € 1.100  en 

straks € 800 basisinkomen plus € 300  AOW supplement. Huurtoeslag voor alleenstaanden blijft. 

Is zo’n nieuwe vloer met een basisinkomen van € 800 in de sociale zekerheid betaalbaar?  

Ja, dit plan kost € 130 miljard per jaar. Slechts 20 % van wat we met z’n allen verdienen. 

Verlaging uitkeringen ( AOW, bijstand, WW, WAO) met € 800                                    50 mld  

Simpel Tax ( geen heffingskortingen 15, arbeidskorting 14, hypotheekrente 12, lijfrente 4, 

zelfstandigenaftrek 3)                                                                                                            48 mld  

Hoge BTW tarief naar 25 % en milieuheffingen verdubbelen                                      20 mld  

Bijdrage werkgevers  (lagere WW en ziektegeldkosten)                                                10  mld 

Verlaging ambtenarensalaris (900.000 ambtenaren € 600 omlaag p.m. )                 6,5  mld  

(niet met € 800, want ze worden ook gekort door de Simpel Tax) 

Afschaffing studiefinanciering                                                                                               2 mld   

Uitvoeringskosten sociale zekerheid omlaag                                                                   2,5 mld   

Totaal € 139 miljard. 9  mld extra! Bv om sommige alleenstaanden te compenseren.  

Door forse verlaging van het minimumloon wordt werk dat nu niet gedaan wordt,  straks wel 

lonend. Met basisinkomen gaat betaald werk altijd lonen. Wie opslag krijgt, een dag extra 

gaat werken of overwerk doet, gaat er altijd op vooruit. Een beginnend politieman die  nu 

€ 1.000 overwerk doet houdt slechts € 35  netto over… (Flip de Kam, het land van beloften, 

2015).  Lage inkomens raken nu bij werk, extra werk of overwerk  al hun toeslagen kwijt en 

schieten er financieel nix mee op. Zij kijken tegen een tarief van 100 % aan.  

Sommige top inkomens sluizen via Kaaiman eilanden en Panama bijna alles weg: < 10 % 

tarief…… 
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Hoe een basisinkomen van 1.100 euro te financieren 

Een basisinkomen van € 800  is haalbaar en betaalbaar, maar is voor alleenstaanden niet 

voldoende. Is een hoger basisinkomen van bijvoorbeeld 1.100 euro  te financieren? 

 

Ja, dit plan kost € 178 miljard. Dat is een kwart van wat Nederland verdient per jaar.  

Afschaffing uitkeringen ( AOW, bijstand) verlaging  WW, WIA, etc. met € 1.100         59 mld  

Simpel Tax  (zoz)                                                                                                                         48 mld  

BTW op alles naar 25 %/geen BTW vrijstellingen/milieuheffingen                                34 mld  

Bijdrage werkgevers  (veel lagere WW, ziektekosten en pensioenafdracht)                  13 mld  

Verlaging ambtenarensalaris (900.000 ambtenaren € 900 omlaag p.m. )                     10  mld 

(ook andere werkgevers zullen hun loonkosten omlaag willen hebben, dit zal binnen cao’s 

geregeld gaan worden na onderhandelingen) 

Afschaffing studiefinanciering                                                                                                   2 mld   

Uitvoeringskosten sociale zekerheid flink omlaag                                                                6 mld   

In totaal € 172 miljard. Een klein gat van € 6 miljard . Dat kan gedicht worden door b.v. een 

vermogensheffing op huizen die meer dan € 1 miljoen waard zijn: levert circa € 4 miljard op.  

Wij als Vereniging Basisinkomen ijveren er voor om het basisinkomen niet te financieren uit een 

verhoging van de loon- en inkomstenbelasting. De belasting op de factor arbeid moet juist omlaag, 

zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. Door het basisinkomen wordt arbeid al fors goedkoper. 

In Zwitserland is discussie over de financiering van het basisinkomen. De werkgevers verzetten zich 

tegen een 8 % verhoging van de BTW. Als alternatief is een transactie heffing van 0,1 % op alle 

financiële betalingen voorgesteld. Dat leverde zo veel geld op dat het hoge Zwitserse basisinkomen 

daarmee makkelijk betaald zou kunnen worden. Wel zullen de hedgefondsen dan Zwitserland 

verlaten... Dit Tobin tax idee komt steeds sterker op. 10 EU landen onderhandelen over een 

bescheiden uitvoering van dit idee. Nederland doet jammer genoeg niet mee….VK heeft al zoiets! 

Als toekomstbeeld heeft de vereniging een basisinkomen van € 1.400. Kost € 227 miljard (= 1/3 van 

wat NL verdient) Dan kunnen alle toeslagen worden afgeschaft. Alleen een klein fonds bijzondere 

bijstand voor mensen die niet kunnen werken blijft dan bestaan. Voor een dergelijk basisinkomen 

moeten wel de vermogensbelasting, de inkomstenbelasting of ander belastingen omhoog. 

Herverdeling van inkomen en vermogen. 60 % van Nederland verdient tussen de € 0 en € 2.000 p.m.  

(Parade van Pen, CBS) 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/10/inkomensverdeling-parade-van-pen

