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Arbeid geeft Vrijheid (Arbeit macht Frei). De uitdrukking komt van de titel van een 

novelle van de Duitse philoloog Lorenz Diefenbach, Arbeit macht frei: Een vertelling 

van Lorenz Diefenbach (1873), waar gokkers en fraudeurs de weg naar deugdelijkheid 

vinden door hard te werken. 

 

Wij draaien het om, Vrijheid maakt Arbeid. In deze maatschappij moeten en zullen we de 

koppeling tussen Arbeid, Vrijheid en Inkomen loskoppelen. Het systeem van 

arbeidsproductiviteit kan vervangen worden automatisering. Inkomen mag niet meer afhangen 

van arbeid om te kunnen leven. We moeten terug naar de kunst van het leven met emotie, 

vrijheid en eigenwaarde. 

Arbeid geeft Vrijheid (Arbeit macht Frei). De uitdrukking werd ook gebruikt in het 

Frans (“le travail rend libre!”)  door Auguste Forel, een Zwitserse wetenschapper, 

neuroanotomist en psychiater in zijn artikel   “Fourmis de la Suisse” ["Mieren van 

Zwitzerland"] (1920). In 1922, heeft de Duitse-Weense Schoolvereniging ( Deutsche 

Schulverein of Vienna), – een etnische nationalistische “beschermings” organisatie 

van Duitsers binnen het Oostenrijkse keizerrijk, ledenzegels gemaakt met de tekst” 

Arbeit macht frei”. Het werd geadopteerd in 1928 door de Weimar regering als slogan 

om de effecten uit te dragen van de door hun gewenste politiek van grote-schaal-

werkprogramma’s om aan de werkeloosheid een eind te maken. De spreuk werd in 

1933 door de nazi’s verder gebruikt. Oorspronkelijk was de spreuk niet zozeer cynisch 

als wel belerend bedoeld. 
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Doelstelling 
 

• Iedereen onvoorwaardelijk een basisinkomen (OBi) ter hoogte van 60% van het 

mediane inkomen.1 

 

Het mediane inkomen is in 2011 vastgesteld op €28700 € per jaar.2 Het komt neer op €1435 

euro. Dit bedrag noemen we het Basisikomen (Bi). 

Voor mensen onder de 21 jaar wordt dit €70 plus €65 per leeftijdsjaar. Dit noemen wel het 

Jeugdbasisinkomen (JBi). 

Het JBi kan direct worden uitgekeerd of er kan gebruikt worden gemaakt van een 

spaarregeling (zilvervloot) voor uitkering op 21 jarige leeftijd of eerder ivm studie. 

 

Overige Doelstellingen 

Mogelijke middelen ter realisering en optimalisering van een maatschappij met een 

Onvoorwaardelijk Basisinkomen 

 

• Naar één BTW tarief 

• Afschaffing rente 

• Afschaffing inkomstenbelasting 

 

 

 
1 Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een 

inclusieve samenleving in Europa (2010/2039(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0233+0+DOC+XML+V0//NL 
2 In 2011 was het gemiddeld inkomen 33500 euro per jaar. De mediaan was 28400 Euro. In dat jaar lag dus 50% 

van de inkomens onder de 28400 en 50% erboven. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T 
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Stap 1: Het Intermediair Basisinkomen (IBi) 
 

Het intermediair basisinkomen is een eerste stap om te komen tot een onvoorwaardelijk 

basisinkomen.  

Deze stap is slechts een administratieve handeling. De hoogte van de inkomsten (uitkeringen, 

lonen en salarissen) wordt niet veranderd. De inkomsten lager dan het Bi worden niet 

aangevuld. Bij inkomsten hoger dan het Bi wordt het gedeelte ter hoogte van het Bi hernoemd 

naar Bi.  

 

• Alle bijstandsuitkeringen worden onvoorwaardelijk. 

• Alle ww uitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het basisinkomen.  

• Alle ziektegelduitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het 

basisinkomen. 

• Alle ouderdomsuitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het 

basisinkomen,. 

• Lonen en salarissen blijven op gelijk niveau voor de werknemer. De component Bi 

wordt geintegreerd via het loonstrookje en gecompenseerd door de belastingen. 

Werkgevers betalen hierdoor zelf minder aan de werknemer. 

• Afschaffen BTW-teruggave. 

 

Verhoging BTW tarief tot 11/27 procent 

 

Door verlossing van het voorwaardelijke aan de uitkeringen zal er een herschikking van de 

arbeidsmarkt plaatsvinden naar deeltijdwerk. Dit komt doordat er niet meer wordt gekort op 

uitkeringen door inkomsten. Door verlaging van het werknemersaandeel voor het inkomen 

krijgen werkgevers meer ruimte om (deeltijd)werknemers aan te nemen . 

De BTW verhoging zal meeropbrengst genereren en zal kunnen worden gedragen vanwege de 

opheffing van voorwaarden voor de uitkering.  
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Stap 2: Het Aanvullend Basisinkomen (ABi) 
 

Alle ingezetenen die geen inkomen volgens stap 1 hebben krijgen een Bi volgens de eerste 

doelstelling. Uitkeringen zoals bijstand, WW, WAO, etc en worden vervangen door een de 

wet Aanvulling Basisinkomen. (Abi). Hierdoor is in principe iedereen voorzien van een 

bedrag ter hoogte van het Bi. We noemen het nog niet onvoorwaardelijk, omdat er nog een 

aantal regels gelden voor de hervorming van het stelsel. 

 

Bijstandsuitkeringen lager dan het Bi worden aangevuld tot het Bi via ABi. Uitkeringen hoger 

dan het Bi (tweepersoonshuishoudens) worden gesplitst. Het gedeelte hoger dan het Bi wordt 

overgeheveld naar de partner en aangevuld tot aan het Bi via het ABi. 

Bij alleenstaanden met  kinderen wordt het bedrag hoger dan het Bi overgeheveld naar het 

kind en aangevuld tot aan het JBi via het ABi. 

  

Bij de oude WW, Wao, Wia, wordt het bedrag van de uitkering hoger dan het Bi 

overgeheveld naar de partner en aangevuld tot het Bi bij de partner via het ABi .  

Resterende WW zal na een periode van 2 jaar zonder werk vervallen. (eventule partners en/of 

kinderen krijgen inmiddels ook een Bi). 

Resterende Wao, Wia wordt na een periode van 7 jaar afgebouwd tot het basisinkomen. 

(eventule partners en/of kinderen krijgen inmiddels ook een Bi). 

Mocht er dringende aanleiding zijn tot handhaving van het meerbedrag, dan zal hier een toets 

voor nodig zijn.  

 

Bijverzekeren voor aanvulling op het Bi kan gedurende het leven. Hiervoor zal een modus 

operandi moeten worden gevonden door de verzekeringsinstanties. 

 

• Afschaffen studiefinanciering (een ieder heeft nu een ABi) 

• Afschaffen kinderbijslag (vervangen door ABi) 

• Afschaffen opvangtoeslag (kinderen hebben een JBi) 

• Afschaffen subsidieregelingen ter hoogte van aantal personeelsleden vermenigvuldigd 

met het Bi bij de betreffende instelling. 

• Maximering salariëring publieke taken, nutsvoorzieningen en cooperatieve 

instellingen tot balkenendenorm. 

• Hypotheekrenteaftrek afschaffen tot een hoogte van aantal bewoners van het 

bewoonbare object vermenigvuldigd met het Bi (Partners krijgen inmiddels ook een 

Basisinkomen) 

 

Verhoging BTW tarief tot 17/30 procent 

 

Meer koopkracht voor mensen onder de armoedegrens (iedereen krijgt inmiddels een Bi). Het 

proces op de arbeidsmarkt zal wederom een verandering ondergaan richting deeltijdwerk.  
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Stap 3: Invoeren  Teruggave Basisinkomen (Tbi) 
 

Men kan ten alle tijde vrijwillig tot een Teruggave Basisinkomen (Tbi) overgaan.  

Belasting op erfenissen blijft zoals die is voor (on)roerende goederen, alleen voor 

geldbedragen wordt de Tbi geheven die zo hoog als het door de jaren heen verkregen 

basisinkomen. 

Bij beleggingen wordt bij het maken van winst het Bi stopgezet en met terugwerkende kracht 

het een Teruggave Basisinkomen (Tbi) geheven totaan het bedrag van de winst. 

Bij inkomens boven balkenendenorm wordt Teruggave Basisinkomen (Tbi) geheven ter 

hoogte van het Bi 

 

Verhoging BTW tarief tot 24/30% 
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Stap 4 Doorvoeren Hervorming Belastinginkomsten (Hbi) 
 

• Afschaffen inkomstenbelasting. Door het verdwijnen van inkomstenbelasting gaan de 

winsten van bedrijven omhoog, en dus is er een gerede grondslag voor verhoging van 

de vennootschapsbelasting. 

• Afschaffen controle op zwart werk. (zwart werk is zelfs duurder dan wit werk - want 

niet aftrekbaar van de winst) 

• Afschaffen werknemersverzekeringen. 

• Afschaffen alle aftrekposten 

• Afschaffen hypotheekrenteaftrek. 

• Bewaarloon instellen voor spaargeld (geen rente) voor vastgelegde doeleinden.  

• Leenkosten instellen voor hypotheken (geen rente) voor vastgelege doeleinden. 

• Invoeren belasting op gebruik van grond. 

• Invoering belasting op gebruik van nieuwe grondstoffen. 

• Geldcreatie alleen door een staatsbank. 

• Flattax op vermogens van 25% 

• Invoeren Belasting Financiële Transacties (omzet in deze sector is gigantisch3)   

 

Verhoging BTW tarief tot  30/30% 

 

 
3 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70043/table?fromstatweb 
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Stap 5 Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) 
 

Alle IBi en ABi worden vervangen door een OBi 

 

Iedereen heeft een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) 
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 Mogelijke hindernissen:  
 

Mensen willen Nederland binnenkomen om een basisinkomen te krijgen. Hiervoor bestaat 

natuurlijk geen enkel bezwaar als in de rest van de wereld ook een Basisinkomen is 

ingevoerd. Tot die tijd moeten er enkele voorwaarden worden geformuleerd. 

 

Het Vreemdelingen Basisinkomen (VBi) 

 

Hiervoor gelden drie voorwaarden 

1. Geldige verblijfsvergunning volgens de geldende procedures 

2. Nederlanderschap (inclusief spreken en schrijven van de Nederlandse taal) 

3. Optioneel- Ten minste 5 jaar aantoonbaar arbeid- en/of vrijwilligerswerk verricht 

(overleg werknemers- en/of vrijwilligersverklaring verplicht) 

 

Deze regeling geldt er zolang de buurlanden/europa geen basisinkomen hebben ingevoerd. 

 

Nadeel is wel dat het op slavenarbeid/gastarbeiderschap lijkt, maar je krijgt er wel wat moois 

voor terug, daarom is optie 3 optioneel, meer in de lijn van het populisme dat op dit gebied de 

boventoon voert. 

 

Het beste is natuurlijk dat de hele wereld 60% van het mediane inkomen per land aan 

basisinkomen aan de bewoners uitkeert. 
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Invoeringstermijn 
 

De politiek hoeft in eerste instantie alleen de wet aan te nemen tot invoering van een OBi. 

Deze wet moet binnen 4 jaar worden uitgevoerd.  

Invoering kan geschieden in administratieve stappen, niet gerelateerd aan de politiek. De 

invoering  is afhankelijke van de mogelijkheiden van de administratieve instellingen en 

gekoppeld aan een maximale termijn. Er zal nog het nodige uitgezocht moeten worden, juist 

om dan daarna er niet te lang over te doen om e.e.a. in te voeren. 
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Colofon en verantwoording 
 

Geschreven door Robin Ketelaars, webmaster Vrijheidmaaktarbeid.nl  

2013 



Van uitkering tot basisinkomen. 
 Hervorming van de verzorgingsstaat tot vrije markt. 

 

 

Basisinkomen voor Dummies V22 Pagina 12 22-6-2020 

Bijlage - Tabellen 
 

Tabel 1 - kosten per leeftijd 

 

 TABEL GEMIDDELD PER 

LEEFTIJDCATEGORIE 

 

leeftijd Verhoging Bedrag Categorie Per categorie Gemiddeld 

0 70 70     

1 65 135     

2 65 200     

3 65 265     

4 65 330 0-4 1000 200 

5 65 395     

6 65 460     

7 65 525     

8 65 590     

9 65 655 5-9 2955 591 

10 65 720     

11 65 785     

12 65 850     

13 65 915     

14 65 980 10-14 4250 850 

15 65 1045     

16 65 1110     

17 65 1175     

18 65 1240     

19 65 1305 15-19 4830 966 

20 65 1370     

21 65 1435     

22  0 1435     

23  0 1435     

24  0 1435 20-24 7110 1422 

 

 

 



Van uitkering tot basisinkomen. 
 Hervorming van de verzorgingsstaat tot vrije markt. 

 

 

Basisinkomen voor Dummies V22 Pagina 13 22-6-2020 

Tabel 2 - kosten basisinkomen 

 

Leeftijds- Aantal Bedrag in Euro per 

maand volgens 

tabel 1 

 Totaal groep 

groep 
 

  x 1000 Euro 

0-4 988.152 200                 

197.630  

5-9 998.577 591                 

590.159  

10-14 997.855 850                 

848.177  

15-19 991.042 966                 

957.347  

20-24 964.744 1422              

1.371.866  

25+ 9.277.352 1435           

13.313.000  

65+ 2.124.487 1435              

3.048.639  

Totaal 16.342.210             

20.326.818  

BEDRAG PER JAAR           

243.921.812  

 

 

Cijfers bevolking via http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/basisinkomen/hoe-hoog-

is-een-basisinkomen/  

http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/basisinkomen/hoe-hoog-is-een-basisinkomen/
http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/basisinkomen/hoe-hoog-is-een-basisinkomen/
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Basisinkomen voor Dummies 
 

Wat kost een basisinkomen? Hieronder zal ik proberen het in zo eenvoudig mogelijke cijfers 

weer te geven 

 

• In 2011 was het gemiddeld inkomen 33500 euro per jaar. De mediaan was 28400 

besteedbaar inkomen,  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a

&D3=0&D4=a&VW=T  

• Dat komt neer op 1420 per maand  

• Omdat ik eerder uitging van 1435 houden we het daarbij vanwege tabel1 

• Basisinkomen: 1435 per maand (60% mediane inkomen) 

• We hebben 12 maanden in een jaar 

• Dat komt neer op 17220 Euro per jaar (we vergeten even de leeftijden) 

• Er zijn 16.772.861 inwoners in Nederland (5 april 2013) 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm 

ronden we af op 16,8 miljoen 

• Dat is in totaal 290 miljard per jaar (afgerond naar boven) – met leeftijdscomponent 

uit tabel 1 komt dat neer op 244 miljard 

• Wij zetten de de btw op 50%  

• We kunnen er van uitgaan dat het basisinkomen helemaal wordt geconsumeerd 

• Dan komt er dus 122 miljard per jaar terug in de staatskas in plaats van 42 miljard 

 

 
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
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• Sociale bescherming kostte 169 miljard euro in 2010 

 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-

politiek/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3175-wm.htm 

 

• Oude sociale bescherming van 169 miljard minus BTW van 122 miljard geeft 47 

miljard surplus 

• Hiermee zijn de uitkeringsinstanties afgeschaft 

• Houden we de belastingdienst over 

• Dan  trekken we die 47 miljard af van de 47 miljard loon- en 

inkomstenbelastingopbrengsten 

 
• Houden we over 0 miljard inkomsten aan loonbelasting 

• We hebben dus nu geen loonbelasting meer geheven! 

• Nu gaan de grote belastingomzeilers eens aanpakken 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3175-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3175-wm.htm
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• Dividentenbelasting 2,5 miljard en Vennootschapsbelasting 12,4 miljard zijn maar 

bitter weinig en zouden zeker 16 miljard hoger kunnen zijn 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/369217/2009/10/

19/Multinationals-omzeilen-belasting.dhtml 

 

• En dan hebben we nog niet eens over de banken gehad  

• het begrotingstekort is 13,5 miljard, dus die 16 miljard aan extra 

vennootschapsbelasting kan dat gat goed dichten! 

 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/cijfers/extra/belasting-

animatie.htm 

• Hebben we nog 2,5 miljard over voor leuke dingen! 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/369217/2009/10/19/Multinationals-omzeilen-belasting.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/369217/2009/10/19/Multinationals-omzeilen-belasting.dhtml
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/cijfers/extra/belasting-animatie.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/cijfers/extra/belasting-animatie.htm

