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Samenvatting

 

In deze studie onderzoeken we het pensioenperspectief van mensen die in basis-

banen werkzaam zijn. Basisbanen zijn betaalde vormen van niet-regulier werk voor 

mensen in de bijstand, waarmee een aantal Nederlandse gemeenten momenteel 

experimenteert. Diverse politieke partijen en organisaties pleiten voor het grootscha-

lig invoeren van basisbanen.

 Aan de hand van literatuurstudie en interviews met vertegenwoordigers van 

gemeenten en andere organisaties zijn we nagegaan voor welke mensen deze arran-

gementen beschikbaar zijn en welke arbeidsvoorwaarden voor hen gelden. Het gaat 

om mensen van wie niet verwacht wordt dat zij op de reguliere arbeidsmarkt een 

baan kunnen vervullen, maar die niet behoren tot de doelgroep beschut werk. In de 

praktijk vertonen contractvormen en andere arbeidsvoorwaarden de nodige variatie 

en over het pensioenperspectief van deze banen is nog niet systematisch nagedacht. 

Sommige contractvormen brengen verplichte arbeidsvoorwaarden met zich mee, 

zoals minimumloon en een arbeidsgerelateerde pensioenvoorziening (tweede pijler). 

Deze studie schetst de opties om ook de oude dag voor deze werkenden te regelen en 

daarmee nieuwe ‘witte vlekken’ in het pensioenstelsel te voorkomen. De nieuwe cao 

‘Aan de slag’ kan uitkomst gaan bieden, evenals een op de specifieke kenmerken van 

de betreffende groep toegesneden regeling. In de huidige situatie lijkt sprake van een 

uitruil: hoe uitgebreider de arbeidsvoorwaarden – inclusief pensioen –, hoe minder 

basisbanen financieel mogelijk zijn.
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Summary

 

In this study we explore the pension arrangement perspective for people that are in 

so-called ‘basic jobs’. These are forms of non-regular paid work for people that are 

on social assistance benefits. A number of Dutch municipalities is currently conducting 

experiments with these arrangements. Several political parties and other organizati-

ons are advocating a large-scale introduction of these basic jobs.

 Based on desk research and interviews with representatives of municipalities and 

other organizations the paper examines which groups of people are offered basic 

jobs and with what terms of employment. It concerns people that are not expected 

to get a job on the regular labour market but at the same time do not belong to the 

target group of sheltered employment. In practice, a variety of contract forms and 

terms of employment exists. No systematic thought has yet been given to the pension 

perspective of these jobs. Some forms of employment contracts provide a mandatory 

minimum wage and a second pillar pension scheme (i.e. sector or company based). 

This study sketches the options to arrange for old age pensions for this group of 

workers and prevent new flaws in the pension system. The new collective labour 

agreement ‘Let’s Work’ might be an opportunity, just like a tailor-made arrangement 

that fits the specific characteristics of the workers concerned. In the current situation 

a trade-off seems to exist: more comprehensive terms of employment, including 

pension arrangements, lead to reduced financial possibilities to increase the number 

of basic jobs.
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1. Inleiding

In Nederland wordt al jaren ingezet op een meer inclusieve arbeidsmarkt (Commissie 

Regulering van Werk, 2020; WRR, 2020 en Wilthagen & Stolp, 2021). Ondanks de 

economische groei in de jaren voor de coronacrisis en de structurele krapte op de 

arbeidsmarkt bestaat er nog steeds een onbenut arbeidspotentieel (zoals gedefi-

nieerd door het CBS) van meer dan een miljoen mensen (CBS, 2021). De totale groep 

mensen die in enige mate (meer) zou willen en kunnen werken, werd eerder op 1,4 

miljoen geschat.1

 Op het moment van schrijven constateren we zowel een urgent ‘inclusietekort’ als, 

paradoxaal genoeg, verder oplopende personeelstekorten die leiden tot ontwrichting 

van de samenleving op allerlei terreinen. De arbeidsmarkt is de achilleshiel van de 

grote maatschappelijke opgaven die het kabinet-Rutte IV (2021) heeft gedefinieerd in 

zijn coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

 Nederland scoort internationaal matig tot slecht wat betreft de arbeidsparticipatie 

van mensen met beperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt. Nergens in Europa is 

het verschil tussen de gemiddelde participatie en die van mensen met arbeidsbeper-

kingen zo groot als hier. In vergelijkbare landen, zoals Duitsland, is de arbeidspar-

ticipatie van mensen met chronische (fysieke of mentale) gezondheidsproblematiek 

significant hoger dan hier (Stigter & Wilthagen, 2022).

 Om de participatie van de genoemde groep te vergroten, is in 2015 de 

Participatiewet ingevoerd. Met behulp van loonkostensubsidie, jobcoaches en 

mogelijk een quotum en boete voor werkgevers moesten werkgevers ertoe worden 

bewogen om meer mensen aan te nemen die langs de kant staan. Tegelijkertijd werd 

de toegang tot de sociale werkvoorziening (SW) afgesloten voor nieuwe instroom van 

mensen. Dat mensen op de reguliere arbeidsmarkt niet makkelijk werkzekerheid 

houden, heeft ook te maken met de grote flexschil die de Nederlandse arbeidsmarkt 

kent. Flexwerk maakt het enerzijds makkelijker om aan werk te komen, maar moeilij-

ker om hetzelfde werk te behouden. 

 Uit recente evaluaties van het SCP (Van Echtelt e.a., 2019 en Kromhout e.a., 2020) 

blijkt dat de aanpak van de Participatiewet onvoldoende effect sorteert. Mensen die 

anders in de SW terecht zouden zijn gekomen, zijn qua werkzekerheid slechter af. 

Bovendien is de uitstroom vanuit de bijstand naar betaald werk niet toegenomen, 

1 De commissie Regulering van Werk (2020) gaat uit van de hogere schatting van 1,4 miljoen 
mensen.
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zijn de regels voor werkgevers niet overzichtelijker en makkelijker geworden en heeft 

nog steeds slechts een derde van de werkgevers mensen uit de doelgroep in dienst. 

 Al voor bovenstaande evaluatie is in de politieke en maatschappelijke discussie de 

vraag opgeworpen of er geen arrangementen mogelijk (moeten) zijn tussen enerzijds 

de participatie in reguliere banen – gekenmerkt door steeds hogere opleidingseisen, 

werkdruk en flexibiliteit – en anderzijds een langdurig verblijf in de bijstand. Deze 

‘tussenoplossing’ wordt omschreven in termen van ‘basisbanen’ (WRR, 2020 en 

CDA, 2018), ‘participatiebanen’, ‘maatschappelijke banen’ of werk in de ‘parallelle 

arbeidsmarkt’ (Wilthagen, 2019; Brouwer e.a., 2018 en Wilthagen & Stolp, 2021). 

Er zijn inmiddels voorstellen om de basisbaan als instrument op te nemen in de 

Participatiewet en onderdeel te maken van de financieringsgrondslag. Op die manier 

zou de basisbaan een landelijk toepasbaar instrument worden dat financieel accep-

tabel is voor gemeenten (Mosselman & Muysken, 2020). 

 Een belangrijk (discussie)punt hierbij is: moeten deze banen leiden tot doorstroom 

van de deelnemers naar regulier werk of moet het mogelijk zijn dat degenen die deze 

stap niet kunnen maken, in een basisbaan kunnen blijven werken?  

In deze discussie wordt vaak terugverwezen naar de Melkertbanen die in 1994 

werden ingevoerd (genoemd naar de toenmalig minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Ad Melkert). Na kritiek op de geringe doorstroom van deelnemers 

naar regulier werk werden deze banen in 2002 omgezet in ID-banen (instroom/door-

stroom) met doorstroom als doel. Na invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) in 

2004 schaften veel gemeenten de ID-regeling af, al dan niet na een overgangsperiode 

van meerdere jaren. Ook nu klinkt het standpunt dat doorstroming naar ‘echte’ 

banen voorop zou moeten staan (Eleveld, 2020).

 Basisbanen zouden gericht moeten zijn op individueel en maatschappelijk zinvol 

en waardevol werk – denk aan werk dat ten goede komt aan de situatie in wijken, 

aan persoonlijke dienstverlening of zorg, en bijvoorbeeld aan het bevorderen van 

duurzaamheid en sociale veiligheid. Deze banen zouden geen bestaand werk moeten 

verdringen en voor de betrokken mensen een extra verdienste bovenop de uitkering 

moeten betekenen (wel of niet op minimumloonniveau). 

 Voor de deelnemers aan basisbanen gaat het niet slechts om een toename van 

hun inkomen. De discussie over basisbanen wordt ook ingestoken vanuit de bredere 

(welvaarts)visie op de waarde van betaald werk. Uit onderzoek blijkt dat mensen die 

betaald werk doen zich in het algemeen gelukkiger en gezonder voelen dan mensen 

die niet werken maar dat wel zouden willen. Mensen die werken doen een geringer 

beroep op de gezondheidszorg (huisartsbezoek, gebruik medicijnen), hebben een 

groter sociaal netwerk en komen minder snel in de criminaliteit terecht. Ook kennen 
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kinderen van werkende ouders een beter perspectief dan kinderen die opgroeien in 

een gezinssituatie van langdurige bijstandsafhankelijkheid (Wilthagen & Stolp, 2021 

en CPB, 2020).

 Diverse steden experimenteren sinds kort of al iets langer met dergelijke arran-

gementen – waaronder Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Arnhem – of 

verkennen deze, maar er is in het huidige stelsel nog geen algemeen geaccepteerde 

regeling (zie ook Onstenk e.a., 2022). Dat laatste heeft te maken met financierings- en 

organisatievraagstukken – wie betaalt, hoe wordt het georganiseerd? –, met de ver-

wachtingen van de effecten van deze banen, maar ook met uiteenlopende politiek-

ideologische inzichten in en overtuigingen van de wenselijkheid van dergelijke 

arrangementen.

 Niettemin hebben diverse partijen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 

ingezet op een grootschaligere invoering van basisbanen. GroenLinks wenst binnen 

acht jaar een basisinkomen voor iedereen en voor iedereen in de bijstand recht op 

een (basis)baan (GroenLinks, 2021). Het CDA pleit voor een basisbaan voor mensen die 

langdurig in de bijstand zitten (CDA, 2021). De ChristenUnie beschouwt de basisbaan 

als het nieuwe sluitstuk van de sociale zekerheid (CU, 2021); mensen met een uitke-

ring en weinig kans op de arbeidsmarkt zouden een basisbaan aangeboden moeten 

krijgen. De PvdA zet in op 100.000 basisbanen (PvdA, 2021). Ook tijdens de gemeente-

raadsverkiezingen van maart 2022 waren pleidooien voor basisbanen te horen.2 

 

Het nieuwe kabinet heeft tot dusver de volgende ambitie geformuleerd in het coali-

tieakkoord (Rutte IV, 2021), waarbij basisbanen overigens (nog) niet expliciet worden 

benoemd: 

 ‘Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog teveel mensen die er 

niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren willen we 

daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar 

werk begeleiden. Verder gaan we meer mensen met een afstand tot de arbeids-

markt naar werk begeleiden en breiden we het aantal beschutte werkplekken uit.’

Inmiddels heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

in een hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt haar ideeën over een eerlijkere arbeidsmarkt 

uiteengezet (Kamerstukken II 2021/22 29 544, nr. 1112). Daarin gaat de aandacht onder 

meer uit naar duurzame arbeidsrelaties en een gelijker speelveld tussen werknemer 

2 Bijvoorbeeld door de lijsttrekker van GroenLinks Tilburg, Esmah Lahlah, zie: https://www.
omroepbrabant.nl/nieuws/4028715/esmah-lahlah-gaat-vol-voor-de-basisbaan-van-taken-
kunnen-we-werk-maken. 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4028715/esmah-lahlah-gaat-vol-voor-de-basisbaan-van-taken-kunnen-we-werk-maken. 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4028715/esmah-lahlah-gaat-vol-voor-de-basisbaan-van-taken-kunnen-we-werk-maken. 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4028715/esmah-lahlah-gaat-vol-voor-de-basisbaan-van-taken-kunnen-we-werk-maken. 
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en zelfstandige. De basisbaan wordt niet genoemd. Wel is in een recente beleidsana-

lyse van de Participatiewet (ministerie van SZW 2022) het volgende geschreven over de 

basisbaan:

 ‘Dat vraagt om een wet die handelingsverlegenheid wegneemt als het erom gaat 

te doen wat nodig is. Om te bepalen wat nodig is binnen de optiek van het bre-

dere Sociaal Domein ontbreken op dit moment echter nog de kaders. De komende 

jaren zullen moeten worden gebruikt om daar meer zicht op te krijgen. Door 

experimenten binnen het bredere sociale domein mogelijk te maken en anderzijds 

ook maatwerk in individuele casussen toe te staan, dan wel om experimenteer-

ruimte te bieden om nieuwe manieren te ontwikkelen om bijstandsgerechtigden te 

ondersteunen en te begeleiden naar werk (waaronder ruimte om te experimente-

ren met vormen van basisbanen).’

Vanuit het idee van een inclusieve arbeidsmarkt is het belangrijk ook oog te hebben 

voor een goede oudedagsvoorziening. Inclusie stopt niet op de AOW-gerechtigde leef-

tijd. Dat gezichtspunt is de kern van de missie van Netspar. De AOW is te beschouwen 

als een minimumvoorziening waarvan het wenselijk is dat deze kan worden aange-

vuld door voorzieningen uit de tweede of derde pijler of door een andere voorziening 

voor later. Een pensioenvoorziening kan basisbanen mogelijk aantrekkelijker maken 

voor de deelnemers, naast een beloning die hoger is dan het uitkeringsniveau (inclu-

sief toeslagen). 

 In het algemeen zou voorkomen moeten worden dat er nieuwe ‘witte vlekken’ 

– lees: groepen werkenden die geen tot weinig pensioen opbouwen – in de arbeids-

markt en het pensioenstelsel ontstaan. 

 Uit een recent gepubliceerde langetermijnverkenning van Netspar (Bangma e.a., 

2021) blijkt dat het nieuwe pensioenstelsel dat rond 2026 ingaat, beter aansluit bij 

de arbeidsmarkt dan het huidige stelsel. Maar lageropgeleiden, moeders met kleine 

banen, migranten, mensen die herhaalbare taken uitvoeren en werknemers met 

zware beroepen lopen nog steeds risico. Een van de risico’s vormt het uitblijven van 

investeringen in een leven lang leren. Werkenden kunnen de kosten vaak niet zelf 

dragen of kijken niet zo ver in de toekomst. De vraag is in hoeverre dit risico ook geldt 

voor mensen die nu en in de toekomst in basisbanen aan de slag gaan.

 Zoals hiervoor is aangegeven, zijn basisbanen nog geen wijdverbreid fenomeen 

en als arrangement nog in ontwikkeling. De belangstelling is echter groeiende en er 

is wel enige verwachting dat een toenemend aantal mensen in de toekomst op een 

dergelijke basis aan de slag gaat. Wat wij daarom in dit verkennend project willen 

onderzoeken:
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 Is het mogelijk en wenselijk dat deelnemers aan basisbanen ook kunnen worden 

meegenomen in een tweede of derde pijler of andere pensioenvoorziening. Hoe 

kan dat op een bestaande of nieuwe wijze worden geregeld en is dat haalbaar?

Met deze studie willen we de verschillende inzichten, argumenten, over- en afwe-

gingen en opties voor het vormgeven van een pensioenperspectief van ‘basisbaners’ 

schetsen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het debat over en onderzoek 

naar zowel de inclusieve arbeidsmarkt als de toekomst van het pensioenstelsel.

 Bij het maken van de opzet hadden we nog de intentie om een landelijke enquête 

onder gemeenten te houden met vragen over de basisbaan en pensioen. Dat bleek 

echter (nog) niet opportuun. In plaats daarvan hebben we met negen vertegenwoor-

digers van gemeenten en andere relevante organisaties interviews gehouden. De 

betrokken organisaties zijn terug te vinden in bijlage 1, de gehanteerde gesprekslei-

draad in bijlage 2. Daarnaast zijn we op basis van literatuuronderzoek tot een beeld 

van basisbanen en gewenste pensioenopbouw gekomen.

 

De opzet van dit paper is als volgt. In hoofdstuk 2 bespreken we de basisbaan. 

Daarbij gaan we in op de verschillende ervaringen in de praktijk met de basisbaan 

en de gezichtspunten op de mogelijke doorontwikkeling ervan. Vervolgens schetsen 

we in hoofdstuk 3 bestaande en mogelijke pensioenvoorzieningen voor deelnemers 

aan een basisbaan en komt ook het gebrek aan pensioenopbouw voor basisbaners 

aan bod. Dat brengt ons tot drie mogelijke scenario’s voor verdere pensioenopbouw 

voor basisbaners. Ten slotte sluiten we in hoofdstuk 4 af met enkele conclusies en 

aanbevelingen.

Dit paper is inhoudelijk bijgewerkt tot en met 5 juli 2022.

Update bij publicatie van dit paper (oktober 2022): Inmiddels heeft minister Schouten in een 
Kamerbrief laten weten dat over vijf jaar het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt, moet 
zijn gehalveerd (afname van de witte vlek met 450.000 personen). Schouten volgt daarmee een 
advies van de Stichting van de Arbeid (StvdA). De StvdA verwacht dat de halvering van de witte 
vlek onder meer wordt bereikt door het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten en 
organiseert de komende jaren daarom verschillende publiekscampagnes. Om het startende en 
kleinere bedrijven daarnaast makkelijker te maken, zal er een basispensioenregeling worden 
ontwikkeld die in verschillende sectoren kan worden gebruikt. 

Of bijvoorbeeld een basispensioenregeling in de toekomst wellicht uitkomst kan bieden voor 
basisbanen is naar onze mening niet op voorhand te zeggen zonder de specifieke kenmerken van 
zo’n regeling te kennen – deze discussie is in dit paper niet meegenomen.
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2. De basisbaan

2.1 De basisbaan in ontwikkeling

Er is nog geen algemeen geldende definitie van en landelijke regeling voor een 

basisbaan. Er is wel een beperkt aantal gemeenten dat op pilot- of experimentbasis 

een eigen invulling geeft aan het concept, deels naar elkaar kijkend – waarbij zij niet 

altijd de term ‘basisbaan’ hanteren. De invulling ervan vindt dus plaats binnen het 

bestaande systeem van de Participatiewet in het gemeentelijk domein van werk en 

inkomen. Belangrijk voor onze studie is het in kaart brengen van de arrangementen 

tot nu toe en de doelgroep van huidige en toekomstige deelnemers. Dit om het 

mogelijk en wenselijk geachte pensioenperspectief van de betreffende mensen te 

verkennen. 

2.2 Doelgroep in de praktijk

De eerste vraag luidt uiteraard: wie hebben gemeenten op het oog als het gaat om 

het aanbieden van een regeling als de basisbaan? Uit de gesprekken met gemeenten 

en andere betrokkenen en belanghebbenden komt naar voren dat de doelgroep voor 

de basisbaan voornamelijk wordt gevormd door mensen die een (te) grote afstand 

hebben tot de reguliere arbeidsmarkt maar niet tot de doelgroep beschut werk beho-

ren. In de praktijk zijn dit veelal – maar niet altijd – mensen die bijstand ontvangen. 

Naast deze groep zou het volgens sommigen ook (moeten kunnen) gaan om mensen 

die ‘niet-uitkeringsgerechtigd’ zijn – de zogenoemde nuggers. 

 In het huidige arbeidsbestel, zo gaf een respondent aan, bepaalt ‘de markt’ wie 

wel of niet aan het werk komt op de reguliere arbeidsmarkt – en niet de overheid. 

De basisbaan dient volgens diverse respondenten expliciet te worden gezien als een 

aanvulling op de reguliere arbeidsmarkt. Het bepalen van de verdere aard en maxi-

male omvang van de doelgroep wordt in de praktijk als ‘lastig’ ervaren. Op basis van 

haalbaarheidsonderzoek in Groningen zou het daar moeten gaan om zo’n 1.000 tot 

1.500 basisbanen (Mosselman & Polstra, 2020).

 Er zaten op het moment van ons onderzoek landelijk ongeveer 400.000 mensen in 

de bijstand. Van deze groep kunnen volgens organisaties als Divosa en de PvdA (2021) 

circa 100.000 personen alsnog de reguliere arbeidsmarkt op. Zo’n 100.000 tot 150.000 

van de 400.000 bijstandsgerechtigden zijn naar schatting geschikt voor een toe-

komstige basisbaan. De gemeenten uit ons onderzoek geven te kennen dat het niet 

eenvoudig is om deze groep af te bakenen. In de praktijk gebeurt dat soms intuïtief.

 Een basisbaan is in de praktijk niet voor iedereen weggelegd. Zo is het mogelijk 

dat fysieke belastbaarheid een te grote drempel is om aan het werk te gaan. Met 
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andere woorden: (potentiële) deelnemers moeten het werk wel kúnnen uitvoeren. 

Het aantal uren per week dat voor een basisbaan staat, varieert in de gemeenten die 

basisbanen kennen. Zo kan het zijn dat de basisbaan in principe voor 40 uur per week 

is, maar dat bijvoorbeeld 16 of 24 uur per week ook tot de mogelijkheden behoort als 

meer uren mentaal of fysiek niet mogelijk blijkt. Uit een ander gesprek volgt dat de 

omvang van de basisbaan in principe 32 uur bedraagt, maar dat met een lager aantal 

uren mag worden gestart (bijvoorbeeld 28 per week) als dat op dat moment gewenst 

of noodzakelijk is. Elders wordt opgemerkt dat een contract minimaal 25 uren per 

week moet tellen, omdat deelnemers anders financieel niet boven een uitkering 

uitkomen. 

 Verder is het belangrijk hier te benoemen dat basisbanen vooralsnog voor 

bepaalde tijd worden aangeboden. Eventuele doorstroom naar een vast contract is 

in veel pilots géén (hoofd)doel, maar wordt wel als ‘mooie’ bijvangst beschouwd. 

Dit laatste is overigens nog niet in alle gemeenten die bij het onderzoek betrokken 

zijn volledig uitgekristalliseerd; de basisbanen kunnen wellicht ook als ‘eindstation’ 

gelden. Daar is echter niet vanzelfsprekend financiering voor.

 Het doel van de gemeenten blijft om mensen die een plek op de reguliere 

arbeidsmarkt (naar verwachting) aankunnen, op die arbeidsmarkt te plaatsen – 

zeker gezien de structurele krapte daar. Dit kan via (werk)begeleiding, dan wel via 

doorstroombanen en met behulp van loonkostensubsidie en/of werkbonussen. 

Desondanks blijft er een groep in de bijstand over die het op de reguliere, prestatieve 

arbeidsmarkt naar alle waarschijnlijkheid niet redt, zo is de inschatting in het veld. 

De basisbaan zou dan een zowel individueel als maatschappelijk waardevol alterna-

tief kunnen zijn voor een langdurig en passief verblijf in de bijstand.

 Concluderend gaat het in de praktijk van de basisbanen om mensen die enerzijds 

niet in aanmerking komen voor een indicatie ‘beschut werk’, maar anderzijds vanuit 

(langdurige) bijstand ook geen werk kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

Hoeveel mensen dit precies zijn, is op dit moment moeilijk te bepalen. Uit het par-

tijprogramma van de PvdA en uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat het 

landelijk potentieel een aanzienlijke groep mensen betreft. In enkele gemeentelijke 

coalitieakkoorden die dit jaar gesloten zijn, wordt de inzet op basisbanen expliciet 

genoemd, soms met een ambitie van het aantal deelnemers. Dat gaat doorgaans om 

tientallen, soms enkele honderden mensen per gemeente (gemeente Amsterdam, 

2022; gemeente Groningen, 2022; Dekker e.a., 2021; gemeente Goes, 2022; gemeente 

Assen, 2022; gemeente De Bilt, 2022; gemeente Utrecht, 2022 en gemeente Tilburg, 

2022). In box 1 ‘Basisbanen in de praktijk’ wordt een overzicht gegeven van deze 

plannen.
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Box 1: Basisbanen in de praktijk
Verschillende steden hebben inmiddels de basisbaan – of een vorm daarvan – opgenomen 
in hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Zo hebben/hadden grote steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen al pilots lopen. Andere gemeenten, 
waaronder Tilburg, Goes, De Bilt en Assen, zijn van plan om de pilots structureel te maken 
of op te zetten, om mensen aan een basisbaan te helpen.

De basisbaan als opstap naar ‘betaald werk’?
Amsterdam kent verschillende vormen van werkondersteuning, zoals de Werkbrigade en 
buurtbanen, maar denkt nu ook na over basisbanen. De insteek en achterliggende gedachte 
is en blijft dat gesubsidieerd werk voor sommige mensen een opstap kan zijn naar betaald 
werk.

De basisbaan voor altijd of tijdelijk?
Behalve de opstap naar betaald werk zijn er ook varianten van de basisbaan waarbij 
doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt werk mag, maar niet het doel is. Zo breidt 
Groningen het aantal basisbanen zo snel mogelijk uit van 50 naar 250, waarbij mensen in 
eerste instantie aan de slag gaan in en voor wijken en dorpen. Groningen gaat (nog) 
onderzoeken of er andere sectoren zijn waarin mensen met een basisbaan van toegevoegde 
waarde kunnen zijn. De coalitie merkt in haar akkoord op dat ze dat niet alleen kan en dat 
een (financiële) bijdrage van het Rijk nodig is. 
De gemeente Assen heeft aangekondigd de pilot basisbanen structureel te maken en ook de 
gemeente Utrecht gaat basisbanen realiseren voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. De achterliggende gedachte in Utrecht is dat basisbanen op twee manieren 
bijdragen aan de stad: 1) door maatschappelijke waarde toe te voegen en 2) door mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van geschikt werk te voorzien. 
Ten slotte heeft ook Rotterdam in 2021 een experiment uitgevoerd met wijkbasisbanen, 
waarin Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk werden 
geholpen. De Rotterdammers verrichtten laagdrempelige en ondersteunende 
werkzaamheden die een positief effect op de wijk beoogden. Aan de pilot is tot op heden 
geen vervolg gegeven.

Starten met de basisbaan en uitbreiden pilots
Er zijn ook gemeenten die hebben besloten te starten met basisbanen. Tilburg gaat ‘met 
een Tilburgse variant’ aan de slag en wil in de komende drie jaar groeien naar 50 
basisbanen. De gemeente Goes stelt budget beschikbaar voor een pilot om werk te 
realiseren voor mensen in de bijstand. En De Bilt wil het aantal basisbanen – naast een 
experiment basisinkomen en extra stageplekken – uitbreiden naar 50. Ook de gemeente 
Leeuwarden start met een pilot. De stad wil ongeveer 25 mensen een basisbaan aanbieden 
in de eigen wijk of het eigen dorp, met een volwaardig inkomen en met de mogelijkheid 
om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Interessant is de reactie van D66 
Leeuwarden: ‘De basisbaan, waarom? Zo’n krappe arbeidsmarkt en dan toch deze keuze. 
Wij gaan graag op een later moment hierover met het college in gesprek, daar heb ik nu te 
weinig tijd voor.’
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2.3 Werkzaamheden

De werkzaamheden van de huidige deelnemers aan pilots met basisbanen variëren 

van groenvoorziening en zorg tot het meedraaien in sociale projecten. De gemeen-

schappelijke deler is dat het werk een toegevoegde waarde heeft voor enerzijds 

de samenleving, anderzijds het individu (de deelnemer). Het gaat om werk met 

(publieke) waarde in de wijk of gemeente, dat in de markteconomie op dit moment 

niet of nauwelijks wordt georganiseerd of gewaardeerd. Het is in sommige pilots 

mogelijk dat vrijwilligerswerk wordt geüpgraded tot een basisbaan. We hebben het 

dus over werkzaamheden die wel de moeite waard zijn, maar geen of te weinig 

monetaire waarde kennen op de reguliere (arbeids)markt. Daarmee verschilt de 

basisbaan van beschut werk en van de participatiebaan. Het laatste type baan wordt 

doorgaans gedefinieerd als de mogelijkheid om tijdelijk werkervaring op te doen met 

behoud van uitkering en soms een financiële ‘werkbonus’ boven op de uitkering. 

 Sommige respondenten merken op dat het onder de Participatiewet goed mogelijk 

is om mensen met behulp van loonkostensubsidie aan het werk te helpen. Zij vragen 

zich af waar(in) de basisbaan het verschil maakt. Anderen stellen dat deze regelge-

ving het arbeidsre-integratieproces had moeten versimpelen, maar het in feite alleen 

maar moeilijker heeft gemaakt. 

2.4 Werkgeverschap

Het werkgeverschap van basisbanen blijkt over het algemeen (in)direct bij de 

gemeenten te liggen. Dit wordt binnen de huidige pilots veelal vormgegeven door het 

oprichten van aparte en/of speciale stichtingen en/of personeels-bv’s (waarvan de 

gemeente vervolgens enig aandeelhouder is), dan wel via payrollconstructies. Ook zijn 

er pilots waarbij de deelnemers in dienst zijn bij een externe organisatie, zoals een 

wijkbedrijf. Met bijvoorbeeld het verstrekken van (loonkosten)subsidie aan die orga-

nisatie wordt vervolgens vanuit de gemeente in financiële ondersteuning voorzien. 

Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn constructies om mensen 

‘goedkoper’ dan reguliere werknemers in te zetten, lastiger geworden. Zo dient bij-

voorbeeld via payroll ook in een normpremie voor pensioen te worden voorzien of in 

aansluiting bij de pensioenregeling van de sector waarin het werk wordt uitgevoerd. 

Het is nog wel mogelijk een deel van de loonkosten via subsidie te vergoeden, maar 

het betaalde loon dient ‘eerlijk’ te zijn. 

 Uit de gesprekken komt een wisselend beeld naar voren over de invulling van 

de basisbaan in de toekomst. Zo hoopt een deel van de partijen dat de basisbaan 

met structurele financiering door het Rijk kan worden vormgegeven. Anderzijds 

zijn er partijen die de verwachting of hoop hebben dat deelnemers in de toekomst 
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vaker bij (publiek-)private bedrijven of organisaties zullen worden geplaatst. Op die 

manier kunnen meer mensen aan werk worden geholpen en blijft het betaalbaar. 

Betaalbaarheid is een grote zorg die ook doorwerkt in het beperkte aantal mensen 

dat momenteel een basisbaan kan worden geboden. Uit maatschappelijke kosten-

batenanalyses, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van Start Foundation, blijkt dat 

basisbanen voor bijna alle partijen voordeel opleveren, maar dat gemeenten er in het 

huidige systeem financieel slecht uitspringen (Kerckhaert & Geijsen, 2020).

2.5 Arbeidsvoorwaarden

Uit het veldonderzoek blijkt dat de (opvattingen over) arbeidsvoorwaarden van 

basisbaners binnen de verschillende gemeenten en bij overige belanghebbenden 

verschillen. In de door ons gevoerde gesprekken wordt, zoals reeds vermeld, vaak 

benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de basisbaan regulier of vrijwilligerswerk 

verdringt. Daarnaast is het volgens sommige partijen belangrijk dat mensen die een 

basisbaan hebben, minimaal het wettelijk minimumloon (WML) ontvangen. Andere 

partijen waren liever iets onder het WML gebleven, maar mochten dit niet vanwege 

geldende cao’s – en moeten zelfs méér dan het WML aanbieden. Ten slotte is het op 

dit moment nog de vraag in hoeverre het in de toekomst mogelijk is de huidige pilots 

voort te zetten en op grote schaal uit te rollen. Gemeenten zijn daarbij sterk afhanke-

lijk van het Rijk voor financiering.

 Sommige deelnemers aan de gemeentelijke pilots vallen onder de cao SW, terwijl 

andere onder de cao van de desbetreffende (niet-gemeente) werkgever vallen. Voor 

weer andere deelnemers geldt een relatief gunstige cao van een werkgever op de 

reguliere arbeidsmarkt, terwijl er ook zijn die te maken hebben met een soberder 

arbeidsvoorwaardenregeling – veelal ingestoken met het idee dat dan meer mensen 

kunnen worden geholpen en daardoor wordt voorkomen dat mensen zich te comfor-

tabel in de basisbaan gaan voelen, aangezien doorstroming (toch ook) een doel is. 

 Enkele gemeenten/organisaties wilden wel aansluiten bij een cao die meer past 

bij de Participatiewet en de basisbaan, maar die was er nog niet toen de meeste 

pilots startten. Per 1 juli 2021 is de cao ‘Aan de slag’ in werking getreden. Deze heeft 

betrekking op, kort en simpel gezegd, mensen met een arbeidsbeperking. Vanwege 

de lopende pilots en onzekerheid over de exacte invulling van de basisbaan, is de 

basisbaan daar op dit moment van uitgesloten. De basisbanen zijn tijdelijk van aard, 

doordat ze alleen in de vorm van een experiment of pilot zijn vormgegeven. Deels 

omdat het nog afwachten is of en in hoeverre de basisbanen er daadwerkelijk komen 

en bestendigd kunnen worden (en met welke definitie), deels omdat het de bedoe-

ling is dat deelnemers na een aantal jaren doorstromen naar regulier werk. 
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 Deze tijdelijkheid is tegelijkertijd ook een punt van kritiek, omdat het in dit geval 

vaak gaat om kwetsbare mensen. Sommige respondenten vinden dat zij na een 

aantal jaren met tijdelijke contracten niet zomaar weer en zonder begeleiding ‘in het 

diepe’ (‘de bijstand’ of ‘beschut werk’) gegooid zouden mogen worden. In de toe-

komst kan de basisbaan wellicht alsnog onder de reikwijdte van de cao ‘Aan de slag’ 

gaan vallen.

 Ten slotte wordt nog het probleem van de lage(re) loonsom gesignaleerd, waar-

door sommige deelnemers geen tot weinig pensioen opbouwen. Dit wordt in de 

praktijk veelal opgelost door een lagere franchise, maar (helpt) niet altijd. In para-

graaf 3 gaan we hier nader op in.

2.6 Tussenstand

Er wordt momenteel lokaal op relatief kleine schaal met basisbanen gewerkt – niet op 

basis van een landelijke regeling, maar op basis van een pilot dan wel experiment. 

Grosso modo weten gemeenten wie voor basisbanen in aanmerking komen – de 

groep die de reguliere arbeidsmarkt niet of moeilijk kan bereiken, maar niet is aan-

gewezen op beschut werk –, maar in de praktijk blijkt het selecteren van deelnemers 

niet zo eenvoudig. 

 Het werk dat wordt verricht, is werk waarin de markt doorgaans niet voorziet. 

Maar ook hier is de afbakening niet altijd scherp te maken. Het werkgeverschap ligt 

óf bij (een onderdeel van) de gemeentelijke organisatie óf bij een stichting of externe 

partij, waarbij er in de regel een directe (subsidie)link met de gemeente bestaat. 

 Basisbaners hoeven niet per se voltijds te werken. Flexibiliteit in uren is mogelijk 

en doorstroming naar regulier werk is niet vereist – maar wordt wel als positief 

beschouwd als het lukt. Anderzijds zijn de basisbanen op dit moment wat betreft 

contractduur tijdelijk. Vindt er vanuit de basisbaan geen doorstroming plaats, dan 

loopt de deelnemer de kans weer terug te keren naar zijn of haar uitgangs-uitke-

ringspositie in de bijstand.

 In enkele gemeenten wordt het minimumloon betaald, soms uit overtuiging, 

soms omdat het niet anders kan. Er is een afruil tussen de kosten en hoogte van 

de arbeidsvoorwaarden en het aantal basisbanen dat kan worden geboden. De 

financiële middelen van gemeenten zijn beperkt in relatie tot de kosten. Vanuit een 

maatschappelijke kostenbatenanalyse zijn basisbanen voor alle betrokken partijen 

een positief arrangement. Gemeenten schieten er echter bij in, omdat zij in het hui-

dige systeem meer kosten maken dan zij vergoed kunnen krijgen of kunnen besparen 

(bijvoorbeeld in de vorm van besparing op uitkeringskosten).
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 De deelnemers aan de verschillende pilots in de gemeenten die wij hebben 

gesproken vallen onder verschillende cao’s. In de toekomst zou dat kunnen verande-

ren. Het pensioenperspectief, waarop we hierna specifiek en uitgebreider ingaan, is 

(nog) geen groot onderwerp in de praktijk van en de discussie over basisbanen. Het 

vloeit doorgaans voort uit een cao en/of verplichtstellingsbesluit die van toepassing is 

of uit het ontbreken daarvan.
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3. Pensioenperspectief

3.1 Pensioen in het algemeen

In deze paragraaf gaan we verder in op het specifieke onderwerp van deze studie: 

het bestaande, wenselijke en mogelijke pensioenperspectief van deelnemers in 

basisbanen.

In Nederland kunnen de oudedagsvoorzieningen in drie pijlers worden 

onderverdeeld:

– Pijler 1: Overheidsvoorzieningen (AOW)

 Onder pijler 1 vallen de oudedagsvoorzieningen, waaronder de AOW, die van 

overheidswege worden geregeld. Wie in Nederland woont of werkt is in de regel 

verzekerd voor de AOW. Men bouwt dan 2 procent AOW-rechten per jaar op. De 

opbouw begint vijftig jaar voor iemands AOW-leeftijd. Dat betekent dat niet ieder-

een een volledige AOW opbouwt, ondanks dat het een volksverzekering is.3 De AOW 

zorgt voor een bestaansminimum. 

– Pijler 2: Arbeid (werknemerspensioen)

 Naast de AOW spelen werknemerspensioenen in Nederland een belangrijke rol. 

Onder pijler 2 worden de pensioenregelingen begrepen die tot stand komen tussen 

een werkgever en een werknemer op basis van de arbeidsrelatie. Pensioenopbouw 

in de tweede pijler kan verplicht dan wel onverplicht zijn. In Nederland is pensi-

oenopbouw in de tweede pijler niet wettelijk verplicht. Desondanks nemen veel 

werkgevers en werknemers verplicht deel aan een pensioenregeling. De minister 

van SZW kan namelijk deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds op verzoek van 

sociale partners verplicht stellen via een zogenoemde algemeenverbindendverkla-

ring (ook wel de ‘grote verplichtstelling’ genoemd). 

– Pijler 3: Privévoorzieningen (lijfrenten, banksparen e.d.)

 Pijler 3 wordt gekenmerkt door vrijwilligheid en bestaat uit pensioenproducten die 

mensen zelf kiezen, zoals lijfrentes bij een verzekeraar of (geblokkeerd) bankspa-

ren bij een bank. Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun pensioen in 

de derde pijler. Soms stellen werkgevers aan werknemers budget ter beschikking 

om een (aanvullende) pensioenvoorziening te kunnen regelen.4 

3 De groep die geen volledige AOW-rechten opbouwt kan onder voorwaarden gebruikmaken van 
de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op dit moment gaat het om ruim 50.000 
mensen die de AIO ontvangen, naast de AOW. Zie o.a. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/
detail/84121NED?q=aio. 

4 Soms worden ook privé-voorzieningen, vrije besparingen en vermogen in het eigen huis die 
kunnen worden aangewend voor financiering van de oude dag tot pijler 3 gerekend. Visser 
(2011) & SER (2015) typeren deze vermogensvormen voor later als pijler 4. Er is weinig literatuur 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84121NED?q=aio.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84121NED?q=aio.
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In dit paper gaan we hierna met name in op pijler 2 en 3 en meer specifiek op de 

mogelijkheden, gevolgen en problemen die zich voordoen bij mensen die een 

basisbaan hebben of krijgen. Binnen de pijlers zijn ook andere elementen rond de 

oude dag te benoemen, zoals voorzieningen voor nabestaanden. Die laten we in 

dit paper goeddeels buiten beschouwing. Eerst gaan we nog kort in op de wijze van 

pensioenopbouw in Nederland, zoals de afhankelijkheid van de sector/werkgever en 

de verschillende pensioenregelingen.

 Zoals gezegd bestaat er in Nederland geen wettelijke verplichting tot pensioenop-

bouw voor werknemers, maar deelname wordt wel in veel sectoren verplicht gesteld 

via cao’s en verplichtstellingsbesluiten, via de Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds 2000 en via de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

In de literatuur wordt ook wel het onderscheid gemaakt tussen ‘ongebonden werk-

gevers’ – werkgevers en hun werknemers die niet gebonden zijn aan een verplicht 

gestelde (bedrijfstak)pensioenregeling in een sector – en ‘gebonden werkgevers’ – 

werkgevers en hun werknemers die daar wél aan gebonden zijn.

 Er zijn momenteel nog zo’n tweehonderd pensioenuitvoerders in Nederland, die 

veel verschillende soorten pensioenregelingen uitvoeren. Dit aantal neemt af doordat 

fondsen samengaan of verdwijnen.5 De meest voorkomende regeling nu is een uitke-

ringsregeling (middelloon). De premieregeling is de laatste jaren in opkomst.6 

 Sociale partners en/of werkgevers gaan primair over de invulling van de pen-

sioenregeling. Het gaat dan niet alleen over de soort regeling (bijvoorbeeld een 

middelloonregeling of een premieregeling), maar ook over de pensioenambitie, de 

hoogte van de premie-inleg en andere elementen van de pensioenregeling, zoals de 

franchise en het nabestaandenpensioen. De invulling daarvan moet binnen wettelijke 

kaders blijven. Er bestaan forse verschillen tussen pensioenregelingen in Nederland 

en de uitvoering ervan. Een groot deel van de werknemers en werkgevers kan niet 

zelf hun pensioenuitvoerder/-regeling kiezen. De pensioenopbouw is populair gezegd 

doorgaans afhankelijk van de sector dan wel van het bedrijf waar iemand werkt en 

het ‘arbeidsmarktjasje’ dat hij of zij aan heeft, dat wil zeggen: van het type contract 

op basis waarvan hij of zij werkt. 

te vinden over werkgevers die ook pijler 3 aanbieden/benutten, maar het kan wel. Zie o.a. 
https://brightpensioen.nl/tweede-pijler-versus-derde-pijler-pensioen/ en https://human-
wave.nl/drie-smaken-pensioen-voor-werkgevers/.

5 Zie https://www.pensioenfederatie.nl/website/publieke-landingspagina/pensioenfondsen
6 Het beoogde nieuwe pensioenstelsel ligt via de Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer 

en zal op termijn alleen nog bestaan uit premieregelingen. We gaan daar in dit paper niet 
verder op in.

https://brightpensioen.nl/tweede-pijler-versus-derde-pijler-pensioen/
https://humanwave.nl/drie-smaken-pensioen-voor-werkgevers/
https://humanwave.nl/drie-smaken-pensioen-voor-werkgevers/
https://www.pensioenfederatie.nl/website/publieke-landingspagina/pensioenfondsen
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Box 2: De juridische verplichtstelling voor het aanvullend pensioen 
Casus sociale coöperatie ONS label Breda

Verplichtstelling pensioenfonds
Op grond van wetgeving kunnen werkgevers verplicht aangesloten zijn bij een specifiek 
bedrijfstakpensioenfonds (de zogenoemde ‘grote verplichtstelling’).* Daarnaast kennen wij 
in Nederland ook de verplichting in cao’s voor werkgevers om een pensioenovereenkomst 
met hun werknemers aan te gaan (de ‘kleine verplichtstelling’). Het grote verschil is dat 
werkgevers in het laatste geval zelf mogen kiezen hoe en bij wie zij de regeling vormgeven. 
De gevolgen van met name de grote verplichtstelling zijn in de praktijk niet te onderschat-
ten.

Gevolgen verplichtstelling
Een recent praktijkvoorbeeld, belicht in PensioenPro, laat zien hoe wrang de grote ver-
plichtstelling voor een sociaal leerwerkbedrijf uitpakt en wat voor gevolgen de grote ver-
plichtstelling in de praktijk kan hebben.** Deze casus bevat elementen die ook kunnen 
spelen bij werkgevers van basisbaners.
 Sociale coöperatie ONS label Breda wil een premieregeling starten voor eigen schoonma-
kers, koks, klussers en kleermakers, maar Bedrijfstakpensioenfonds Mode Interieur Tapijt 
Textiel (MITT) eist álle medewerkers met terugwerkende kracht op. Stichting ONS label 
behaalde 17 procent van de omzet met activiteiten gerelateerd aan mode en textiel, maar 
zou zich voor alle werknemers verplicht moeten aansluiten bij MITT, aldus de ‘welkomst-
brief’ die zij van dit pensioenfonds ontving. 
 Het probleem in deze casus is, dat naast activiteiten gerelateerd aan mode en textiel, er 
onder anderen ook koks en schoonmakers werkzaam zijn bij ONS label. Daar waar de 
bedrijfstakpensioenfondsen Schoonmaak, Horeca en Bouw geen bezwaar zagen tegen een 
eigen regeling van stichting ONS label, vindt MITT dat ONS label zich sinds de oprichting in 
2015 had moeten aansluiten bij het fonds en eist het achterstallige premies op. Volgens 
oprichter/ondernemer Van Winkel kan de coöperatie dat niet betalen en dreigt faillissement 
en verlies van banen als MITT de claim doorzet: “MITT helpt zo werkgelegenheid om zeep 
van mensen die uit een kwetsbare positie komen. Ik vind dat onacceptabel.”
 Hoewel de verplichtstelling ervoor kan zorgen dat minder mensen in de witte vlek belan-
den – en dus een pensioen opbouwen – laat dit voorbeeld zien dat de verplichte pensi-
oenopbouw niet in alle gevallen hoeft aan te sluiten bij de wensen van werkgevers en 
werknemers. Het is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de vermeende verplichte 
aansluiting bij MITT daadwerkelijk gevolg heeft gekregen voor het bedrijf en personeel, al 
dan niet met terugwerkende kracht.

* Zie o.a. art. 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

** S. van Alfen, Premievordering MITT helpt 28 banen om zeep in ons leerwerkbedrijf,  PensioenPro, 

23 december 2021.
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 In Box 2 gaan we met een voorbeeld nader in op de juridische verplichtstelling 

voor het aanvullend pensioen en de complexiteit die dit kan meebrengen voor een 

sociaal werkbedrijf. 

 Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen 

pensioen wordt opgebouwd. Er geldt een wettelijk minimumfranchise, maar de 

hoogte is door sociale partners verder vrijelijk in te vullen. De franchise hangt samen 

met de te ontvangen AOW; het systeem van de franchise is namelijk gebaseerd op de 

veronderstelling dat het pensioen niet eerder wordt ontvangen dan bij het bereiken 

van de AOW-leeftijd. Dit is echter niet bij alle pensioenregelingen het geval. Bij pen-

sioenregelingen met een relatief hoge franchise bouwen mensen aan de onderkant 

van het loongebouw – onder wie basisbaners – minder (snel) pensioen op. Er zijn 

ons geen cijfers of onderzoeken bekend hoeveel mensen door een (hoge) franchise 

geen pensioen opbouwen. Wel is er recent CBS-onderzoek beschikbaar naar de 

zogenoemde ‘witte vlek’ van werknemers die geen aanvullend pensioen opbouwen. 

We gaan daar in paragraaf 3.2 uitgebreider op in. Uit dat CBS-onderzoek blijkt dat 

in 2019 350.000 werknemers een fiscaal jaarloon hadden onder het WML, van wie 

143.000 zogenoemde ‘witte werknemers’, ofwel werknemers zonder aanvullende 

pensioenopbouw. 

 Het betreft in grote mate alleenstaanden en/of werknemers met een flexibel 

dienstverband. Waarom zij geen pensioen opbouwen, is niet op te maken uit dit 

onderzoek. De verklaring kan echter gevonden worden in het feit dat het inkomen 

niet hoger ligt dan de franchise. 

 Voordat we toekomen aan de specifieke pensioenpositie van basisbaners is het 

goed te benadrukken dat mensen in de bijstand geen tweedepijlerpensioen opbou-

wen. Wie recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) bouwt in de regel ook 

geen pensioen meer op. Alleen in een zeer beperkt aantal gevallen bestaat mogelijk 

(gedeeltelijk) recht op pensioenopbouw.7 Ook is er bij pensioenregelingen soms de 

mogelijkheid deze vrijwillig voort te zetten.  

3.2 Witte vlek in het pensioenstelsel

Werknemers die niet participeren in een pensioenregeling of werknemers die werken 

bij een ‘witte’ werkgever (een werkgever die geen pensioenregeling kent en/of geen 

aanbod aan de werknemer heeft gedaan) worden ‘witte’ werknemers genoemd. 

7 Bij ABP bouwen deelnemers bijvoorbeeld nog 50% pensioen op als zij een WW-uitkering 
krijgen.
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Samen vormen zij, zoals hiervoor reeds is toegelicht, de ‘witte vlek’ (Boumans & 

Soetendal, 2019 en Kamerstukken II 32043, nr. 427). 

 Naast de ‘witte vlek’ is er ook nog de zogeheten ‘grijze vlek’. Daarmee wordt de 

situatie bedoeld waarin werkgevers wel een (collectieve) aanvullende pensioenrege-

ling aan de werknemer(s) aanbieden, maar deze regeling door bijvoorbeeld een 

wachttijd en/of karige pensioenopbouw slechts in een beperkte pensioenopbouw 

voorziet (Kamerstukken II 34227, nr. 5). Qua omvang is deze groep veel moeilijker te 

duiden dan die van de witte vlek (Boumans & Soetendal, 2019).

 In dit paper bespreken we de witte vlek voornamelijk in de context van basisba-

ners die de arbeidsmarkt betreden en het pensioenperspectief daarbij. Het gaat ons 

daarbij (nog) niet om de aantallen, maar om de mensen en hun perspectieven. De 

veranderde dynamiek op de arbeidsmarkt kent in het algemeen een uitbreidingsef-

fect voor de witte vlek. De witte vlek is voornamelijk te herleiden tot sectoren en 

bedrijven waar cao-partijen niet actief zijn. Aangezien deze groep de laatste jaren 

toeneemt, is de kans groot dat – zonder aanvullende (corrigerende) maatregelen – de 

witte vlek verder toeneemt (Stichting van de Arbeid, 2020). De witte vlek manifesteert 

zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt, daar waar nog steeds een groot deel 

van de werknemers geen of een beperkte pensioenregeling kent (CBS, 2016). Dat geldt 

deels ook voor basisbanen, indien niet via een arbeidscontract met pensioenopbouw 

wordt gewerkt. 

 Het simpelweg opleggen van een wettelijke verplichting tot het opbouwen van 

pensioen kan echter ook een averechts effect hebben voor basisbanen. Contracten 

kunnen daardoor namelijk duurder worden, wat effecten kan hebben op het aanbod 

ervan. Uit de analyse van de StvdA (2020) blijkt daarnaast dat een wettelijke pensi-

oenplicht zeer fundamenteel van aard is en op onvoldoende draagvlak kan rekenen. 

 Opvallend in dat licht is wel dat in het recente position paper van vakbonden FNV 

en CNV (2022) ten behoeve van een rondetafel voor de hervorming van het pensioen-

stelsel staat: ‘Als de initiatieven om alle werkenden pensioen te laten opbouwen niet 

succesvol zijn, lijkt een nationale pensioenplicht de enige manier om dit probleem 

aan te pakken. Alle werkenden in één sector moeten zich dan aansluiten bij het 

pensioenfonds in die sector of zelf een vergelijkbare pensioenregeling afsluiten. Bij 

payrolling is dit al ingevoerd.’

 Het bepalen van de omvang van de witte en/of grijze vlek is zoals gezegd een 

lastige klus. In 2016 bouwde volgens het CBS 13 procent van de werknemers geen 

pensioen op in de tweede pijler, de zogeheten witte vlek. In 2019 gaat het al om 13,4 

procent. Een analyse van de StvdA (2020) van die CBS-cijfers leert dat dit percentage 

genuanceerd kan worden, waarna volgens de StvdA feitelijk een witte vlek van zo’n 
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9 à 10 procent resteert. Het CBS-onderzoek uit 2016 neemt bij het berekenen van 

de witte vlek namelijk groepen werknemers mee, die om andere redenen niet tot 

nauwelijks pensioen opbouwen. Zo telt het CBS zo’n 10 duizend Wajongers mee (circa 

0,1 procent van de beroepsbevolking) die werkzaam zijn met loondispensatie (zie Box 

3) en minder dan de franchise verdienen, terwijl deze groep geen pensioen opbouwt. 

De StvdA corrigeert in haar analyse onder andere voor deze groep. De analyse laat 

verder zien dat tien sectoren samen meer dan de helft van de witte vlek veroorzaken. 

Jonge en kleine bedrijven hebben daarin een aanzienlijk aandeel. Op verzoek van de 

Box 3: Verschillen loondispensatie en loonkostensubsidie en doorwerking pensioen

Loondispensatie en loonkostensubsidie zijn financiële regelingen ter bevordering van het in 
dienst nemen van werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 
minimumloon (WML) te verdienen (Gielen e.a., 2018). Op deze manier tracht de overheid te 
komen tot een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Loondispensatie
Bij loondispensatie wordt het loon van de werknemers aangevuld tot minimaal 70 procent 
en maximaal 100 procent van het WML. Het achterliggende doel van de loondispensatie is 
dat door de werkgever wordt betaald naar rato van het arbeidsproductiviteitsvermogen van 
de werknemer en dat de overheid vervolgens een aanvulling op het loon geeft. 
Loondispensatie wordt ingezet voor werknemers die onder de Wajong vallen (Gielen e.a., 
2018).

Loonkostensubsidie
In het geval van loonkostensubsidie krijgt de werknemer (van de werkgever) minimaal het 
WML, maar het loon kan en mag ook hoger liggen. De werkgever krijgt vervolgens van de 
overheid een subsidie voor de lagere arbeidsproductiviteit van de werknemer. De 
voorwaarde voor het aanvragen van loonkostensubsidie, is dat de desbetreffende 
werknemer niet in staat is of zou zijn om het WML te verdienen. Via de subsidie wordt het 
verschil tussen de loonwaarde en het WML vergoed. De doelgroep voor deze regeling bestaat 
uit de werknemers die vallen onder de Participatiewet en niet zelfstandig het WML (zouden) 
kunnen verdienen.

Doorwerking pensioen
Loondispensatie en loonkostensubsidie kennen ook een doorwerking op pensioenopbouw. 
Zo blijkt uit onderzoek dat bij werknemers met loondispensatie de pensioenopbouw vaak 
summier is. Zij bouwen namelijk alleen aanvullend pensioen op over het werkelijke salaris 
(arbeidsproductiviteit) en niet altijd over de (aanvullende) uitkering. Veelal bouwen mensen 
met een loondispensatie zelfs helemaal geen aanvullend pensioen op, omdat het salaris 
dat zij ontvangen niet boven de AOW-franchise uitkomt (Borghouts e.a., 2015). Werknemers 
die via loonkostensubsidie werkzaam zijn, bouwen daarentegen wél over hun volledige 
bruto loonsom – minus franchise – pensioen op.
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minister van SZW is daarom een ‘aanvalsplan’ opgesteld om de witte vlek te bestrij-

den (Stichting van de Arbeid, 2020). 

 In het ‘Aanvalsplan witte vlek’ van de StvdA (2020) zijn 22 actiepunten geformu-

leerd die de witte vlek kunnen verkleinen én die op voldoende draagvlak kunnen 

rekenen. De acties zijn enerzijds onder te verdelen op basis van termijn (korte, 

middellange en lange) en anderzijds op basis van de wel/niet gebondenheid aan 

pensioenregeling(en), de ongebonden en gebonden werkgevers, alsmede enkele 

algemene maatregelen. Enkele voor het onderhavige onderzoek relevante actiepun-

ten luiden, in het kort, als volgt:

– Campagne ter bevordering pensioenbewustzijn

 Werknemers moeten een algemene voorlichting krijgen over het belang van een 

goede oudedagsvoorziening, met het accent op het benoemen van zo vroeg 

mogelijk beginnen met pensioenopbouw.

– Aanbeveling cao-partijen

 De StvdA zal cao-partijen oproepen, indien nog geen pensioenregeling is afge-

sproken, toch te onderzoeken hoe een pensioenregeling kan worden gerealiseerd. 

Indien verantwoordelijkheid voor een pensioenregeling bij de werknemers is 

neergelegd, zal de StvdA oproepen om werknemers goed te informeren over de 

mogelijke aanbieders.

– Meld- en informatiepunt voor werkgevers en werknemers

 Om inzichtelijk te houden welke bedrijven en werknemers geen pensioenregeling 

kennen, zou een meld- en informatiepunt voor werkgevers en werknemers moe-

ten worden opgezet. Dit is inmiddels gerealiseerd, zie geenpensioen.nl. Via dit 

meld- en informatiepunt kunnen werkgevers én werknemers worden geholpen, 

indien niet of onvoldoende wordt voorzien in een regeling voor de oude dag.

Op 6 december 2021 heeft de StvdA de eerste voortgangsrapportage uitwerking 

‘Aanvalsplan witte vlek’ naar de staatssecretaris van SZW gestuurd (StvdA, 2021). In 

deze rapportage laat de stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van 

de 22 actiepunten. Zo is om meer pensioenbewustzijn te creëren in 2021 aangeslo-

ten bij bestaande campagnes, zoals de Pensioen3Daagse en de campagne van de 

Pensioenfederatie ‘Nu iets doen aan je pensioen’. 

 Over het idee uit het aanvalsplan om de Belastingdienst in de toekomst standaard 

bijvoorbeeld een brief te laten sturen als werknemers géén pensioen opbouwen, 

praat SZW de komende tijd met de Belastingdienst om te bezien of dit uitvoe-

ringstechnisch op korte termijn haalbaar is (Kamerstukken II 32043, nr. 573). Het 

actiepunt om voor kleine (en startende) werkgevers een basispensioenregeling te 

http://geenpensioen.nl
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ontwikkelen vergt volgens minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie 

en Pensioenen meer tijd en wordt op de langere termijn opgepakt. 

 De uitwerking van de 22 actiepunten vormt een meerjarenplan waarover de StvdA 

eind 2022 de stand van zaken wederom zal rapporteren. In deze rapportage geeft de 

stichting dan aan welke acties zijn afgerond, welke acties lopen en welke acties nog 

van start moeten gaan. Begin 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie 

en Pensioenen in haar Kamerbrief opnieuw de cijfers uit 2019 (13,4%) gedeeld met de 

Tweede Kamer. In deze Kamerbrief geeft Schouten aan dat dit CBS-onderzoek dient 

als de nulmeting voor de inzet van sociale partners, de pensioensector en het kabinet 

ten aanzien van het terugdringen van de witte vlek (Kamerstukken II 32043, nr. 573). 

3.3 Basisbanen als nieuwe witte vlek?

De huidige pilots met basisbanen worden, zoals beschreven in hoofdstuk 2, door de 

diverse gemeenten met wie wij gesproken hebben, verschillend vormgegeven. Dit 

heeft enerzijds te maken met de – huidige – verschillende visies op de basisbaan, 

anderzijds met het ontbreken van financiële middelen. Bij beperkte financiële 

middelen is het de vraag wat wenselijk is: meer basisbaners zonder aanvullende 

pensioenvoorziening of juist minder basisbaners met aanvullende pensioenvoorzie-

ning. Zoals eerder vermeld, hebben diverse politieke partijen – nationaal en lokaal 

– plannen voor het verder uitwerken van de pilots en het op grotere schaal creëren 

van ‘basisbanen’ (PvdA, 2021 en Van Arendonk, 2021). De discussie over het opbouwen 

van pensioen wordt daarbij nog niet breed gevoerd.

 Op basis van de onderzochte pilots zijn er scenario’s denkbaar die er in de 

toekomst voor zouden kunnen zorgen dat de witte vlek toeneemt als gevolg van het 

opschalen van basisbanen. Zo is het in sommige pilots afhankelijk van de werkgever 

of de deelnemer pensioen opbouwt. Is dit niet of onvoldoende het geval, dan kan dit 

leiden tot een toename van de witte en/of grijze vlek. Overeenkomstig de wens van 

de overheid en sociale partners moet dit vroegtijdig worden tegengegaan. 

 Een deel van de mensen kan uit de bijstand uitstromen naar een basisbaan en tot 

de ‘witte vlek’ gaan behoren als er geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Ook 

mensen die vanuit een basisbaan uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt – los 

van het feit of dit een formele doelstelling is van de regeling (zie paragraaf 2) – kun-

nen tot de witte vlek gaan behoren. Dat hangt dan samen met de vormgeving van het 

arbeidscontract en de pensioenpositie die dat meebrengt. Echter, de redenering kan 

ook luiden dat het positief is dat mensen uitstromen uit de bijstand, dat zij daardoor 

als het goed is ook meer inkomen verwerven en dat enige uitbreiding van de witte 

vlek door deze groep niet als problematisch zou moeten worden beschouwd.
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 De witte vlek kan ook kleiner worden, bijvoorbeeld door nieuwe cao-ontwikkelin-

gen. Zo is er recent een nieuwe cao ‘Aan de slag’ gepubliceerd voor werknemers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt die via gemeenten worden gedetacheerd naar lokale 

bedrijven, bijvoorbeeld in de groenvoorziening en schoonmaak. Bij die cao hoort 

een pensioenregeling die bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI) is 

ondergebracht. Op deze cao gaan we in paragraaf 3.4 in. Mogelijk bouwen basisba-

ners in de toekomst via deze cao pensioen op – maar het blijft evengoed mogelijk via 

werkgevers met een andere cao of eigen pensioenregeling. 

3.4 Witte vlek en cao

Per 1 juli 2021 is de cao ‘Aan de slag’ in werking getreden. Deze cao geldt onder andere 

voor mensen met een arbeidsbeperking die ‘niet zelfstandig het minimumloon kun-

nen verdienen’. Mensen die onder deze cao vallen, bouwen vanaf 18 jaar pensioen op 

bij PWRI.

 Op basis van de door ons gevoerde gesprekken en gelet op de reikwijdte van de 

cao, biedt deze cao voor de toekomst mogelijkheden voor de basisbaan om de witte 

vlek te beperken, dan wel te voorkomen. Op dit moment is er echter voor gekozen, 

vanwege de onduidelijkheid rond de definitie van een basisbaan, om deze buiten 

de reikwijdte van de cao te houden. De cao is speciaal ontwikkeld voor mensen 

met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen 

verdienen en ‘die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, 

een gemeenschappelijke regeling, of een andere publieke organisatie belast met de 

uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd.’

 Als ervoor gekozen wordt om basisbanen in de toekomst onder de cao ‘Aan de 

slag’ te laten vallen, dan is nu voorzien in een pensioenvoorziening bij PWRI. Dat kan 

een voor de hand liggende partij zijn om de doelgroep te bedienen. Op de website 

van dit pensioenfonds staat dat PWRI de pensioenen van alle werknemers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt verzorgt voor wie geen andere pensioenregeling van 

toepassing is.8 Zoals toegelicht in paragraaf 3.1 is het pensioen in Nederland geregeld 

via cao’s en verplichtstellingsbesluiten, met bijbehorende afbakeningsproblematiek 

(zie Box 2). Door de diverse werkzaamheden van basisbaners en sectoren waarin zij 

werkzaam zijn, kunnen op dit moment verschillende pensioenverplichtstellingen van 

toepassing zijn. Bij de verdere vormgeving van de basisbaan en de arbeidsvoorwaar-

delijke invulling is dit een aandachtspunt. 

8 https://www.pwri.nl/over-pwri/wat-doet-pwri?sqr=afstand%20arbeidsmarkt.

https://www.pwri.nl/over-pwri/wat-doet-pwri?sqr=afstand%20arbeidsmarkt
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 Kortom, op dit moment heeft de cao ‘Aan de slag’ geen betrekking op deelnemers 

aan pilots van basisbanen, aangezien de doelgroep in de huidige pilots expliciet 

wordt gezocht buiten de mensen met een arbeidsbeperking, maar met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Daarnaast valt een bepaald aantal deelnemers aan pilots (reeds) 

onder andere cao’s en pensioenverplichtstellingsbesluiten of is er vanwege de vorm-

geving van de pilots zonder arbeidscontract nu geen pensioenopbouw.

3.5 Drie scenario’s voor verdere pensioenopbouw bij basisbanen

3.5.1 Huidige situatie en visie pensioenopbouw

Mensen met een basisbaan kunnen op verschillende manieren pensioen opbouwen, 

zoals in paragraaf 3.1 beschreven. De arbeidsrechtelijke positie van basisbaners 

bepaalt primair of en in hoeverre aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Uit het 

veldonderzoek komen verschillende varianten naar voren. We gaan daarop in deze 

paragraaf verder in om vervolgens scenario’s voor pensioenopbouw voor basisbaners 

te schetsen.

 Uit het veldonderzoek blijkt dat het pensioenvraagstuk op dit moment in de 

kleinschalige pilots in de meeste gevallen geen belangrijke rol heeft gespeeld bij de 

vormgeving en invulling van de pilots. Daaraan liggen veelal budgettaire en beleids-

matige redenen ten grondslag. Enkele gemeenten geven er – met de financiële 

middelen die zij tot hun beschikking hebben – momenteel de voorkeur aan om een 

grotere groep zonder pensioenregeling een kans op een basisbaan te geven, dan een 

kleinere groep met pensioenregeling. Het gaat dan vaak om ‘zoveel mogelijk’ mensen 

faciliteren, met de gedachte dat elke extra euro inkomen voor de deelnemers aan de 

experimenten nu welkom is. 

 Inkomens- en bestaanszekerheid voor de deelnemers wordt in de pilots als zeer 

belangrijk argument beschouwd. Uit enkele gesprekken die gemeenten zelf met 

deelnemers aan basisbanen hebben gevoerd kwam naar voren dat zij meer waarde 

hechten aan een hoger netto-inkomen nu (‘bestaanszekerheid’), dan aan investeren 

in een relatief klein aanvullend pensioen straks. Ook daarmee moet volgens sommige 

gesprekspartners rekening worden gehouden. Waar het gaat om het bieden van 

bestaans- en inkomenszekerheid liggen er sowieso uitdagingen, vaak door een sta-

peling van verschillende inkomensbronnen. In een aantal gevallen gaan deelnemers 

er financieel niet op vooruit als zij vanuit de bijstand een basisbaan krijgen – dit 
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vanwege het huidige stelsel van landelijke en gemeentelijke toeslagen. Dat is een 

lastige puzzel, met verschillen tussen huishoudens.9 

 Naast de wijze van en (on)wenselijkheid van pensioenopbouw komt in de 

gesprekken het begrip ‘solidariteit’ op verschillende manieren naar voren. Een deel 

van de geïnterviewden vindt het logisch om het pensioen te laten meelopen met dat 

van andere werknemers en ziet het ‘ontzorgen’ van de deelnemer(s) als belangrijk 

argument. Anderen benoemen of herkennen nadelige solidariteitseffecten binnen 

de bestaande vormen van pensioenopbouw voor de doelgroep, onder meer vanwege 

de gemiddeld korte levensverwachting van de betrokken personen en het feit dat zij 

vaker alleenstaand zijn.10 

 Vanuit deze specifieke kenmerken komt ook de vraag op of aanvullende pensi-

oenopbouw via een pensioenfonds of verzekeraar die voorziet in een levenslange 

uitkering voor pensioen voor de doelgroep basisbaners, altijd een passende voor-

ziening is. De AOW biedt gezien het lagere inkomen voor deze groep doorgaans een 

substantiële basis voor de oude dag, afgezet tegen het inkomen tijdens het werkzame 

leven. Mogelijk sluit een andere toekomstvoorziening, in de vorm van bijvoorbeeld 

een (bancaire) lijfrente, beter aan bij de doelgroep. Een van de respondenten pleit 

voor een vorm van een levensloopregeling op maat voor de groep in kwestie. Het 

merendeel van de gesprekpartners heeft het pensioenvraagstuk nog niet in het vizier 

(gehad) bij de beleidsmatige inbedding of concrete uitwerking in de praktijk. 

 De wijze van pensioenopbouw voor mensen in basisbanen is op dit moment bin-

nen de pilots en bij overige belanghebbenden dus vooral nog een open vraagstuk. 

Bij enkele van de pilots is vanwege de gekozen opzet een pensioenvoorziening van 

toepassing, omdat dit op basis van de desbetreffende cao en/of het verplichtstel-

lingsbesluit verplicht is. In een voorkomend geval was in eerste instantie afgezien van 

een pensioenvoorziening, maar is een pensioenvoorziening verplicht geworden als 

gevolg van de inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2021 en de keuze voor een 

9 Zie bijvoorbeeld onderzoek dat het Nibud in 2018 (Bos & Van Gaalen, 2018) deed in opdracht 
voor de Gemeente Groningen naar de invloed op de bestedingsruimte van diverse huishou-
dens bij doorstroom vanuit de bijstand naar werk (een basisbaan) met een salaris op of net 
boven het minimumloon. Ook is gekeken hoe dit zich verhoudt tot een participatiebaan (een 
vorm van werken met behoud van uitkering waarvoor men een premie ontvangt).

10 Dat kregen we terug uit diverse gesprekken. Het is ons ook een bekend gegeven uit een eer-
dere arbeidsmarktverkenning die vanuit Tilburg University voor PWRI is verricht in het kader 
van inwerkingtreding van de Participatiewet. Voor de bredere doelgroep van PWRI geeft 
bestuurder Den Uyl aan ‘het naar te vinden om te zeggen, maar onze deelnemers leven door 
hun beperking gemiddeld korter. Ze kunnen dus ook minder lang van hun pensioen genieten’ 
(zie https://apg.nl/nl/publicatie/iedereen-moet-een-kans-op-werk-krijgen/). 

https://apg.nl/nl/publicatie/iedereen-moet-een-kans-op-werk-krijgen
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payrollconstructie. Verder speelt nog de toekomstige mogelijkheid van instroom in 

een cao, bijvoorbeeld de cao ‘Aan de slag’.

 In de huidige situatie is er dus enerzijds een groep basisbaners die een (beperkt) 

pensioen opbouwt en anderzijds een groep die dit (nog) niet doet. Dit volgt, zoals 

eerder vermeld, deels uit de opzet om de arbeidsovereenkomsten niet te duur te 

maken en daarmee bijvoorbeeld doorstroming te garanderen (prikkel voor mensen), 

dan wel om meer mensen te kunnen helpen (vanwege het beperkte gemeentelijk 

budget). Daarnaast volgt het soms van rechtswege door verplichte aansluiting bij een 

bedrijfstak-cao en/of pensioenverplichtstellingsbesluit.  

 De vormgeving van de pensioenopbouw voor basisbanen is dus nog niet uitge-

kristalliseerd. Uit de gesprekken komt naar voren dat een deel van de gemeenten 

hierover al heeft nagedacht, terwijl dit voor andere al dan niet iets is voor de 

toekomst, in het licht van nieuwe financiële en/of beleidsmatige kaders. De (mate 

van) pensioenopbouw verschilt daarom tussen en ook binnen de huidige pilots. Ook 

de opvattingen over het wel of niet toevoegen van een pensioenvoorziening aan 

de basisbaan verschillen in de praktijk. Toch blijkt dat ook het belang van een goed 

pensioen in de praktijk niet wordt onderschat, maar dat de huidige invulling ervan 

binnen de pilots eerder een gevolg is van financiële en/of beleidsmatige keuzes 

dan van onwil of onkunde. Een grote en belangrijke rol is en blijft daarbij volgens 

verschillende gesprekspartners weggelegd voor de overheid, onder andere om de 

financiering van de basisbaan te regelen of als werkgever invulling te geven aan de 

arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen.

3.5.2 Uitwerking van pensioenscenario’s voor de basisbaan

Voor pensioenperspectief in basisbanen zijn enkele scenario’s denkbaar. Wij denken 

dat de huidige pilots met betrekking tot pensioen(opbouw) in sommige gevallen nog 

te weinig duidelijkheid en zekerheid bieden voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn wij 

er ons terdege van bewust dat er binnen de huidige mogelijkheden geen ‘makkelijke’ 

oplossing is die voor alle mensen met een basisbaan zou werken. Pensioen als 

arbeidsvoorwaarde kent een strikte institutionele inbedding die niet in alle gevallen 

hoeft aan te sluiten op de maatschappelijke en persoonlijke wensen en behoeften. 

Sommige partijen maken strategische keuzes en construeren een vorm die hun het 

beste past.

 Mede in het licht van het veldonderzoek zien we drie scenario’s voor het pensi-

oenperspectief van mensen die nu en in de toekomst deelnemen in een basisbaan en 

voor de betrokken werkgevers en gemeentelijke en sociale organisaties. Per scenario 

bespreken wij de voor- en nadelen en openstaande vraagstukken. Veel hangt ook af 



netspar design paper 217 30

van hoe de basisbanen in de toekomst verder worden gefinancierd, ontwikkeld en 

concreet vormgegeven. 

Scenario 1: alle basisbaners pensioenopbouw

In dit scenario krijgen alle basisbaners dezelfde arbeidsrechtelijke positie en de 

daarbij horende zelfde (soort) pensioenvoorziening. Dat kan via een specifieke cao 

(bijvoorbeeld ‘Aan de slag’), als iedereen ook boven de daarin opgenomen franchise 

wordt betaald. Het kan ook via een specifiek budget voor later, waarbij basisbaners 

eigen (wellicht beter passende) keuzes kunnen maken in een gewenst product. Wel 

vraagt dit van hen meer eigen verantwoordelijkheid en discipline. Goede ondersteu-

ning is daarbij op zijn plaats.

 In de gesprekken kwamen ideeën naar voren over andere pensioenvormen die 

mogelijk beter aansluiten bij de doelgroep dan een levenslange aanvullende pen-

sioenuitkering via een pensioenfonds of verzekeraar. Bijvoorbeeld: een lijfrente- of 

bankspaarproduct dat deelnemers na het bereiken van de pensioenleeftijd in 

(maximaal) vijf tot tien jaar kunnen uitkeren. Of: een toelage van een vast bedrag 

voor later, boven op het salaris. Een idee vanuit de beleggingskant is het door pensi-

oenfondsen gerichter investeren van de pensioenpremies in bijvoorbeeld woningen 

voor deze doelgroep. Ook is geopperd dat een nieuw eenvoudig pensioenproduct 

kan bijdragen aan het begrip van het belang van een goed pensioen voor deze doel-

groep – aangezien veel deelnemers pensioen niet of nauwelijks (kunnen of willen) 

begrijpen. Hoe dit product er precies uit zou moeten zien, werd uit de gesprekken 

niet duidelijk. Over de wenselijkheid om een aparte regeling voor basisbaners op 

te tuigen, verschillen de meningen. Veel gesprekspartners benadrukten dat het van 

belang is de doelgroep vooral te blijven ontzorgen als het om hun pensioen gaat en 

hun niet te veel ingewikkelde keuzes te bieden. Ook is gewezen op mogelijke overlap 

van verschillende pensioenverplichtstellingen.

 Naast een vorm van levensloopregeling als ‘andere pensioenvorm’, zijn er uiter-

aard ook meer systemische nieuwe vormen van pensioenopbouw mogelijk, die (ook) 

basisbaners zonder aanvullende pensioenopbouw meer perspectief op een adequate 

oude dag kunnen bieden. Te denken valt aan een nieuwe vorm van verplichte 

(minimale) pensioenopbouw (met opt-out). Verschillende varianten zijn momenteel 

in Nederland onderwerp van het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Zo is 

er het idee om iedereen die inkomen geniet aan een kapitaalgedekte basispensioen-

regeling te laten deelnemen (Starink, 2022). Daarmee zou invulling gegeven kunnen 

worden aan het concept van een Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimum Aanvullend 

Pensioen (MAP), zoals beschreven in de recent gepubliceerde langetermijnverkenning 
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van Netspar (Bangma et al., 2021). Een alternatief via omslagfinanciering waarover 

wordt gesproken, betreft de introductie van notional defined contribution (NDC) dat 

internationaal in opkomst is (Van Ewijk & Meijdam, 2020). Deze meer systemische 

vormen zijn op korte termijn niet te realiseren en vallen (daarmee) buiten de scope 

van ons onderzoek.

Scenario 2: alle basisbaners geen pensioenopbouw

In dit scenario wordt basisbaners geen arbeidscontract geboden, maar een andere 

vorm van ‘beloning’ of (plus op de) uitkering zonder pensioenopbouw. Of een con-

tract zonder pensioenopbouw. Dan wordt ook niet vanzelfsprekend het minimumloon 

geboden en resteert de AOW, die voor veel deelnemers een verbetering ten aanzien 

van de bestaande beloning of uitkering zou betekenen. Mogelijk stijgt de AOW in de 

toekomst verder mee met het wettelijk minimumloon.11 Daar profiteren de basisba-

ners dan ook van.  

 Voor de volledigheid merken wij hier nogmaals op dat er in Nederland ook een 

groep mensen is die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd, onder wie 

mensen met een migratieachtergrond. In dit scenario worden de basisbaners dus niet 

gelijk behandeld vergeleken met andere werkenden en kan er spanning ontstaan ten 

aanzien van het principe van gelijk loon voor gelijk werk – ook al wordt in de basis-

banen niet ingezet op regulier werk.

Scenario 3: deel basisbaners geen pensioenopbouw, deel wel pensioenopbouw

In dit scenario blijft de pensioenpositie van basisbaners onderling variëren. Dit 

gebeurt als de feitelijke situatie zoals die nu bestaat bij de invulling van de verschil-

lende pilots in gemeenten blijft voortbestaan (iedere gemeente kiest eigen gewenste 

invulling). 

 Zolang de pensioenopbouw afhankelijk is/blijft van de sector/werkgever waar 

arbeid wordt verricht en de hoogte van de betaling (al dan niet boven de franchise 

die van toepassing is in de pensioenregeling), blijft de versnippering bestaan. 

Hierdoor is het namelijk mogelijk dat sommige basisbaners op basis van hun cao en/

of verplichtstellingsbesluit wel pensioen (gaan) opbouwen en andere niet. Daarbij 

kunnen in de praktijk, zeker als de gemeente betrokken is bij de invulling van de 

basisbanen, afbakeningsproblemen bestaan bij welke cao en/of verplichtstellings-

besluit moet worden aangesloten en bij welk pensioenfonds. Basisbaners zijn in dat 

11 Een verhoging van de AOW en daardoor hogere AOW-franchise kan overigens voor met name 
werkenden met lagere salarissen ook nadelige effecten hebben voor de aanvullende pensi-
oenopbouw via de werkgever.
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geval afhankelijk van de werkgever of er daadwerkelijk (vrijwillig) pensioen kan en zal 

worden opgebouwd.
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4. Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Basisbanen zijn vormen van werk die momenteel in gemeentelijke pilots worden 

opgezet, vormgegeven en gefinancierd. Het gaat om arrangementen waarin mensen 

die naar verwachting niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, maar ook niet 

behoren tot de doelgroep voor beschut werk, tegen een vergoeding maatschappelijk 

en persoonlijk zinvol werk wordt geboden. Het argument is dat zowel deze mensen 

als de maatschappij hier beter van worden – zeker als vanuit een bredere welvaarts-

optiek en maatschappelijke kosten en baten naar dergelijke arrangementen wordt 

gekeken. Er is in de maatschappij veel werk te doen dat nu blijft liggen – op straat, in 

de wijken. Dat werk wordt echter niet in banen georganiseerd. Met andere woorden: 

de arbeidsmarkt pakt dat werk niet op. De insteek is om een parallelle arbeidsmarkt 

te organiseren waar mensen hun talent kunnen inzetten en ontwikkelen. Dat geniet 

voorkeur boven een relatief passieve bijstandssituatie.

 Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat het momenteel nog gaat om klein-

schalige experimenten dan wel pilots met basisbanen, waarbij de Amsterdamse 

werkbrigade relatief groot van omvang is. Oorzaak van die kleinschaligheid is de 

problematiek van financiering van basisbanen.  

 Veel basisbanen voor langere tijd aanbieden stuit met name bij de gemeenten op 

financiële belemmeringen. Die kunnen worden opgeheven als het Rijk bereid is om 

substantieel in deze vorm van werk te investeren. Diverse partijen hebben hiervoor 

gepleit, zowel landelijk (Tweede Kamerverkiezingen 2021) als op gemeentelijk niveau 

(Gemeenteraadsverkiezingen 2022). Een andere ontwikkeling die tot opschaling kan 

leiden, is als basisbanen deels ook privaat (publiek-privaat) kunnen worden opgezet 

en gefinancierd. Ook die formule is nog maar beperkt uitgewerkt, waardoor momen-

teel nog niet inzichtelijk is of basisbanen grootschalig aangeboden gaan worden. 

In het licht van de sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt is het mogelijk dat 

uitstroom uit de bijstand naar de reguliere arbeidsmarkt prioriteit behoudt – ook al 

is de Participatiewet op dat punt geen gamechanger gebleken. Een en ander hangt 

sterk af van de politieke visie: zijn er ondanks de krapte mensen die wel kunnen en 

willen werken, in enige vorm en in enige mate, maar die blijvend niet op de reguliere 

arbeidsmarkt terechtkunnen?

 In de huidige praktijk bestaat er veel variëteit in de inrichting van basisbanen. De 

term is als zodanig nog niet scherp gedefinieerd. Zo hinkt het gemeentelijk beleid 

nog op twee gedachten: moeten basisbanen wel of niet expliciet gericht zijn op 
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doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt? Of is eventuele doorstroom een mooie 

bijvangst? 

 De vraag ‘hoe nu verder?’ is hoe dan ook aan de orde, aangezien de huidige 

basisbanen, vanwege de financieringskwestie, tijdelijk van aard zijn. Vaak wordt 

in de discussie over basisbanen terugverwezen naar de Melkertbanen en latere 

I/D-banen die in de jaren negentig werden ingesteld en begin 2000 weer werden 

afgeschaft.  

 Voor de mensen in kwestie (de doelgroep) houden de versnipperde arrangemen-

ten en aarzelende keuzes risico’s in. Eerst aan de slag kunnen, met een plus op de 

uitkering (al dan niet op minimumloonniveau) en daarna weer (moeten) terugvallen 

op een gewone bijstandsuitkering en dito situatie, is demotiverend en een hard 

gelag. 

 In deze studie kijken we vooruit, niet alleen naar de huidige situatie en de 

doorontwikkeling van basisbanen, maar in het bijzonder naar het oudedags-/

pensioenperspectief van de mensen die op deze manier werken of nog gaan werken. 

Uitgangspunt is, conform de missie en waarde van Netspar, dat iedereen in Nederland 

recht zou moeten hebben op een goed oudedag. Daar hoort een goede pensioen-

voorziening bij, zoals de Stichting van de Arbeid veelvuldig benadrukt. Voorkomen 

moet worden dat er nieuwe ‘witte vlekken’ in het pensioenstelsel ontstaan: mensen 

die wel werken, maar voor wie een fatsoenlijk pensioen (naast de AOW) onbereikbaar 

is. In de huidige situatie van basisbaners is zowel de vergoeding/het loon als het 

pensioenperspectief sterk afhankelijk van de arbeidscontractvorm die aangeboden 

kan of moet worden. Dat ‘regime’ bepaalt of mensen (minimum)loon krijgen en 

onder een pensioenregeling vallen. En hoe duurder het regime (voor gemeenten), hoe 

minder mensen een basisbaan aangeboden kunnen krijgen. In de huidige situatie 

is het immers de gemeente die er in de financiering van basisbanen het minst goed 

uitspringt.

In ons onderzoek schetsen wij drie scenario’s die nader kunnen worden verkend:

Scenario 1: alle basisbaners pensioenopbouw  

Alle basisbaners krijgen dezelfde arbeidsrechtelijke positie en de daarbij horende 

zelfde (soort) pensioenvoorziening. Dat kan zoals gezegd bijvoorbeeld via een 

specifieke cao, zoals de nieuwe cao ‘Aan de slag’ (die daartoe dan wel moet worden 

aangepast), als iedereen ook boven de daarin opgenomen franchise wordt betaald. 

Dezelfde positie is ook te bereiken door het aanbieden van een specifiek budget voor 

later, waarbij basisbaners eigen (wellicht beter passende) keuzes kunnen maken in 
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een gewenst product. Wel vraagt dit van hen meer eigen verantwoordelijkheid en 

discipline, waarbij ondersteuning van belang is. 

Scenario 2: alle basisbaners geen pensioenopbouw 

Er komt geen arbeidscontract voor basisbaners, maar een andere vorm van ‘beloning’ 

of (plus op de) uitkering zonder pensioenopbouw. Of een contract zonder pensioen-

opbouw. Dan wordt ook niet vanzelfsprekend het minimumloon geboden en resteert 

de AOW, die voor veel deelnemers een verbetering ten aanzien van de betreffende 

beloning of uitkering zou betekenen. In dit scenario worden de basisbaners dus niet 

gelijk behandeld vergeleken met andere werkenden, hooguit onderling gelijk.

Scenario 3: deel basisbaners geen pensioenopbouw deel wel pensioenopbouw 

Een deel van de basisbaners kent geen pensioenopbouw, een ander deel wel. In dit 

scenario blijft de pensioenpositie van basisbaners onderling variëren. Dat gebeurt 

door de feitelijke situatie zoals die nu bestaat bij de invulling van de verschillende 

pilots in gemeenten te laten voortbestaan (iedere gemeente kiest de eigen gewenste 

invulling). Of door alle basisbaners dezelfde (arbeidsrechtelijke) positie te geven, 

waarbij pensioenopbouw afhankelijk is/blijft van de sector/werkgever waar arbeid 

wordt verricht en de hoogte van de betaling (al dan niet boven de van toepassing 

zijnde franchise in de pensioenregeling). 

4.2 Aanbevelingen

In dit onderzoek hebben we alleen gekeken naar lopende projecten met basisbanen. 

In dit paper spreken wij mede vanwege de pilotfase en onzekerheid over onder meer 

de financiering van basisbanen géén voorkeur uit voor een van bovenstaande sce-

nario’s. Daarnaast vinden wij dat de (financiële) keuze om méér mensen bestaans-

zekerheid te verschaffen via een basisbaan (zonder pensioen) of minder mensen een 

basisbaan te geven (met pensioen) een politieke keuze is. Hopelijk kan dit paper bij 

het maken van die keuze ter ondersteuning dienen. In vervolgonderzoek zou kunnen 

worden uitgezocht wat de maatschappelijke en individuele effecten en kosten/baten 

zijn wanneer de projecten breder en/of landelijk ingezet zouden worden – ook wat 

betreft het pensioenperspectief. Onze aanbeveling is dan om de drie scenario’s zoals 

we in dit onderzoek schetsen, nader te onderzoeken. 

 Het is daarbij belangrijk om eerst helder te krijgen voor wie de basisbanen primair 

bedoeld zijn, zonder in een nieuwe hokjesgeest te belanden – die in het sociaal 

domein door de Participatiewet tegen de bedoeling is versterkt. 
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 In de praktijk stellen onder meer het pensioenfonds voor de sociale werkvoorzie-

ning en de Landelijke Cliëntenraad dat de groep die voor basisbanen in aanmerking 

komt, twee belangrijke kenmerken heeft: men heeft gemiddeld een korte levens-

verwachting en is vaker alleenstaand. Als dat zo is, kan hiermee rekening worden 

gehouden bij het bieden van (nabestaande)pensioenvoorzieningen, ook in termen 

van solidariteit. Vanzelfsprekend is het ook van belang om op een goede manier met 

de mensen zelf in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften, zeker met betrek-

king tot een complex onderwerp als pensioen. 

Drie zaken dienen in de discussie over basisbanen voorop te staan: 

– Het belang van waardevol werk en het via arbeidsparticipatie deelnemen aan de 

maatschappij. Werk is nog steeds de koninklijke route naar bredere maatschap-

pelijke participatie. De baten van werk zijn veel groter dan de kosten van niet-

werken. Als dat werk niet via de reguliere arbeidsmarkt kan verlopen, dan is het 

belangrijk om in plaats van passieve bijstand op een andere manier maatschap-

pelijk en individueel zinvol werk te bieden. 

– Iedereen verdient een goede oude dag, zeker nu die gemiddeld voor veel mensen 

langer duurt. Ook dan is bestaanszekerheid cruciaal. 

– Scheer niet iedereen over één kam; sluit in welke pensioenvoorziening dan ook 

aan bij de wensen en omstandigheden van de mensen om wie het gaat. Heldere 

communicatie over het pensioen vinden wij ook voor mensen in een basisbaan 

een randvoorwaarde.
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Bijlage 2: Leidraad gesprekken

Gesprek over pensioenperspectief basisbanen
Aanwezigen:
Datum gesprek: 

Algemene gegevens pilot
Naam:
Startdatum:
Looptijd:
Wijze van financiering:
Pensioenopbouw: ja / nee

Basisbanen
Vraag 1: Wie vormen de doelgroep voor de basisbanen binnen de gemeente?
Vraag 2: Wat voor werkzaamheden worden en/of kunnen worden vervuld door deelnemers aan de 

pilot?
Vraag 3: Wie fungeert als werkgever van de basisbanen?
Vraag 4: Zijn er vereisten en/of beperkingen bij deelname aan de pilot?

Pensioen
Indien pensioenopbouw (ja)
  Vraag 5a: Hoe en hoeveel pensioen wordt door de deelnemers opgebouwd?
Indien pensioenopbouw (nee)
  Vraag 5b: Wat is de reden geweest om in de pilot géén pensioenregelingen voor de 

deelnemers te faciliteren?
Vraag 6: Wat vindt u een aanvaardbare totale premie (werknemersdeel als werkgeversdeel samen)?

Algemeen
Vraag 7: Zijn er zaken onbesproken gebleven, die jullie toch graag willen inbrengen en van waarde 

schatten voor het onderzoek?
Vraag 8: Zou u de conceptversie van het onderzoek voorafgaand aan publicatie willen inzien?
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