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 Een “Basis inkomen” voor iedereen: 

 

Voorwoord 

 

Dit lijkt in  eerste instantie een zeer linkse en onmogelijke gedachte, maar ik ben hiermee voor het 
eerst met in aanraking gekomen door een  VVD aanhanger/denker waar je dit niet meteen van 
verwacht. Ik verwacht dat dit een grondrecht voor iedereen gaat worden in de toekomst, ingegeven 
door toekomstige realiteit. 

Wel vraag ik dit te bekijken met het idee van de mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Niet te 
bekijken van wat gangbaar is maar van wat wenselijk is. Bekijk dit van uit de positie die het beste 
werkt en het eerlijkste is voor de Nederlandse inwoners en als maatschappij in zijn geheel.  Denk 
even niet aan je eigen belang. Graag oprecht beoordelen, zonder vooraf ingenomen mening van je 
zelf.  

Dit stuk is geschreven september  2016. Voor financiële bedragen in dit stuk moet je dat refereren 
aan dat jaar. Voor de bedragen die er in staan zul je per jaar ongeveer 2 % bij op moeten tellen, 

Veel leesplezier. 

 

Groet, 

André te Brake                  
Nijhofsweg 4                          
Aalten                                                              
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1.1 Waarom een basisinkomen voor iedereen: 

1 Door de automatisering en robotisering, zal er naar verwachting 40 % van de banen verloren gaan. 
Omdat we steeds dichter bij een punt belanden waarbij je niet nog vaker een nieuwe auto of badkamer koopt. 
Maar de productie wel steeds sneller gaat. Steeds meer mensen hebben alles in de westerse wereld. Een 
simpel toilet was 100 jaar geleden nog een luxe, en alleen weg gelegd voor de rijken, nu heeft elk huis er 
standaard 2 of meer. Een boer had vroeger met 5 koeien werk voor het hele gezin. De moderne boer heeft met 
120 koeien nog tijd over om met zijn gezin op reis te gaan, en zijn vrouw heeft vaak ook nog een baan. Dit geeft 
aan hoe snel in 100 jaar tijd de vooruitgang is geweest. De laatste 25 jaar gaat de vooruitgang in een steeds 
hogere versnelling, doordat er wereldwijd steeds meer mensen hoog opgeleid zijn en deze kennis door 
internet aan elkaar gekoppeld wordt. Hierdoor is er de laatste decennia een explosieve consumptietoename 
geweest, met als wegwerp maatschappij tot gevolg. Dit kan niet in dit tempo blijven toenemen. Er zal dus 
wereldwijd veel werk uiteindelijk verloren gaan. . De voorman van MKB Nederland vertelde eind september 
2016 op een meeting van de Rabobank, dat er diverse onderzoeken liggen in Nederland en buitenland, waarin 
wordt verwacht dat de komende 20 tot 40 jaar de hoeveelheid arbeid 30 tot 50% af zal nemen  

 2 De toename van werkloosheid zal tot gevolg hebben dat er steeds meer mensen in de bijstand terecht 
gaan komen, als er niets veranderd. De bijstand is een systeem waarin je gedwongen wordt om te gaan 
solliciteren/werken, maar als dat er niet is dan zal je dat niet lukken. Daarnaast wordt je van alle kanten 
geremd om wat te ondernemen. Want als je wel wat gaat werken, bijvoorbeeld 25 uur voor het minimum loon 
dan wordt het grootste deel van de inkomsten op je uitkering in mindering gebracht. Je gaat er dus maar 
weinig op vooruit, en je maakt wel (beperkt) kosten.       
 Ook als je kosten wilt sparen in de bijstand omdat je zo weinig inkomsten hebt, wordt je tegen 
gewerkt. Door bijvoorbeeld met 2 man samen te gaan wonen (1 woning voor 2 personen is goedkoper dan 2 
woningen voor 2 personen), verlies je 40 % van je inkomsten van de totaal 140 % (2 x 70 %). Gevolg is dat 
mensen op zich zelf blijven wonen. De overheid stimuleert hierdoor dus eenzaamheid. 

3 Door de hoge werkdruk die op de werkvloer verwacht wordt, zijn er steeds meer mensen 
overspannen, leiden aan een burn-out, of hebben een psychisch probleem. 

4  Steeds meer mensen laten de kinderen door Kindercrèches en buiten schoolse opvang opvoeden, 
omdat ze zelf niet meer thuis zijn, omdat er geld verdiend moet worden. De zogenaamde sleutel kinderen, is 
dit wat we als CDA willen? 

5  We geven miljarden uit om diverse groepen in de samenleving te voorzien van een toeslag, huur 
toeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget, kinderopvangtoeslag e.d. Ruim 10 miljard euro. 

6  We geven miljarden uit om deze toeslagen en bijstand te controleren. 

7  We geven ook enkele miljarden uit aan re-integratie bedrijven, om mensen aan het werk te helpen, 
wat vrijwel niet werkt. 

8 De grote ICT bedrijven als Google, Amazone, Face-boek en Apple zullen steeds machtiger worden en 
de markt financieel gaan domineren. Veel kleine bedrijven (vaak winkels) hebben het al moeilijk of gaan failliet.
 De beurswaarde van een vooruitstrevend en succesvol bedrijf als Philips is na 100 jaar 20 tot 25 
miljard euro. De Beurswaarde van Google is in 20 jaar tijd van bijna niets naar $ 500 miljard gestegen, hoe 
machtig worden dit soort bedrijven.        
 De Rabobank heeft onlangs een hele avond besteed aan dit komende probleem, dat men disruptie 
noemt. En erkennen dat ze er zelf ook flink last van zullen krijgen. 
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1.2 Hoe hoog maak je het Basisinkomen: 

In Zwitserland is er een referendum geweest over een basis inkomen. Dit was zo 
idioot hoog ( € 2300, -/mnd./ p.p.) dat het niet te betalen was, en dat iedereen met een 
beetje boeren verstand kon bedenken dat dit niet haalbaar is. Het is ook afgewezen. 

Definitie basisinkomen naar mijn mening:        
 Een inkomen dat je nodig heb om in je basis behoeften te voorzien. Namelijk eten, 
drinken, kleding, onderdak, bestaanszekerheid en veiligheid.    
 Voor alle extra’s zal je zelf of indirect via een ander moeite voor moeten doen.  
 In de bekende piramides van Maslow (hieronder) wordt eenvoudig weergegeven in 
welke volgorde mensen iets nodig hebben.  Als de overheid voor de onderste 2 fasen (nr. 1 + 
2 ) zorgt d.m.v. een basisinkomen, dan kunnen de mensen zelf invulling geven aan de 
bovenste 3 fasen. Doordat de onderste 2 fasen gegarandeerd zijn en voor bijna iedereen het 
zelfde zijn, is dit het deel dat volgens mij voor basisinkomen in aanmerking komt. Fase 3, 4, 5 
en alle extra luxe zal je zelf moeite voor moeten doen. De gezondheidszekerheid wordt via 
het “Ministerie van Volksgezondheid” geregeld, en laten we, met uitzondering van de 
besparing hierop door het basisinkomen, omwille van de eenvoud buiten beschouwing. 
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Het basisinkomen moet een bedrag zijn waarvan je rond kunt komen, en als je er 50% 
bij werkt al richting 80 % van het minimum loon gaat. ( dit is 10% hoger dan de huidige 
bijstand)           
 Het bedrag wordt hoger naarmate je ouder wordt, omdat je werkcapaciteit met het 
stijgen van de leeftijd afneemt, en de kosten voor de onderste 2 fasen toeneemt.  
 Het maximale bedrag is € 900,- dit is ongeveer het AOW bedrag (€ 788,-/2016)  + de 
kosten zorgverzekering ( ± € 120,-). 

 

Als voorstel heb ik onderstaande tarieven:  

Leeftijd   Bedrag/mnd   Verder opdelen in blauwe tekst 

0-20 jaar    € 300,-     (   0-20  jaar    € 300,-)   

20 -40 jaar  € 400,-    (20 - 30 jaar  € 400,-) 

40 -65 jaar  € 600,-    (30 - 50 jaar  € 500,-) 

(50 - 60 jaar  € 600,-) 

65 - 80 jaar  € 800,-    (60 - 70 jaar  € 700,-) 

(70 - 80 jaar  € 800,-) 

80 - ouder  € 900,-     (80 -  ouder  € 900,-) 

 

De tarieven met de zwarte tekst links is gebruikt om de totale uitgaven te kunnen berekenen, omdat 
deze rechtstreeks bij CBS (Centraal Bureau Statistiek) te vinden was.  De tarieven met de blauwe 
tekst zijn iets meer opgesplitst en lijken me realistisch en beter om te gebruiken.   

Bij bovenstaande bedragen wordt je wel gemotiveerd om wat te gaan werken. Er zijn mensen die 
totaal niet kunnen werken maar dat zijn er maar zeer weinig.   

TER VERGELIJKING : Een asielzoeker in een AZC krijgt € 58,-/week leefgeld, dit is ± €250/maand.
 Dus een basisinkomen van € 500,- /maand, is het dubbele van waar een asielzoeker nu van 
moet leven in het AZC. Hiervan moet hij alle basisbenodigdheden van kopen: eten,  drinken, 
eventueel roken, persoonlijke verzorging en kleding/schoenen      

 

Opmerking: 

Bovenstaande bedragen zijn maar als voorbeeld. Deze kun je naar boven of beneden 
bijstellen, met de wetenschap dat het wel betaald moet worden. Ik heb dit als richtlijn 
aangehouden. 
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1.3 De spelregels om in aanmerking te komen voor een basisinkomen: 

1 Je moet alleen Nederlandse nationaliteit hebben. Dus eventueel je buitenlandse 
nationaliteit opgeven.          
 Je moet wonen in Nederland. 

of 

2 Als je als nieuwkomer je hier aantoonbaar (bewijslast bij nieuwkomer) nieuw vestig in 
Nederland (geen heen en weer reizende buitenlanders) en hier inkomen heb en belasting 
betaald, dan begin je met niets. En bouw je elke 5 jaar 20 % BLR (basisloonrechten) op, zolang 
je hier woont. Dus na 25 jaar hier gewoond te hebben krijg je dezelfde rechten op het 
basisinkomen als een geboren Nederlander. Bovenstaande nieuwkomers onder de 15 jaar 
die gebruikmaken van het Nederlandse schoolsysteem bouwen elke 2,5 jaar 20% BLR op.
 Als wij naar het buiten land gaan om daar een bestaan op te bouwen krijgen we ook 
in de meeste landen niets. Dus waarom hier veel aantrekkelijker.    
 Personen die naar het buiten land gaan verhuizen verliezen elke 5 jaar 20 % van hun 
BLR rechten. Dus omgekeerd van een nieuwkomer. 

of 

3 Asielzoekers met een status (statushouders) en aantoonbaar in Nederland wonen, beginnen 
met 50 % van het basisloon en bouwen daarna elke 5 jaar 10% BLR (basisloonrechten) op, dus na 25 
jaar in Nederland 100% basisinkomen. Bovenstaande statushouder onder de 15 die gebruikmaken 
van het Nederlandse schoolsysteem of boven de 45 jaar bouwen elke 2,5 jaar 10% BLR op. Boven 
de 65 jarige leeftijd hebben alle statushouders recht op 100%.      
 50 % van het basisloon komt ongeveer overeen met leefgeld van een volwassene in een AZC 
op dit moment.           
 Nu keren we statushouder direct het bijstandsniveau uit, dus ruim 1,8 x basisloon van € 500.
            
 (Ik denk dat de meest asielzoekers blij zijn om hier te mogen wonen, ook al moeten ze aan 
het werk, of in elk geval in een grootdeel van hun eigen hun inkomsten voorzien. Uitkering minder 
luxe dan nu, het moet geen aanzuigende werking hebben.     
   ( in een interview met de voorman van Christen Unie op 5 10-2016 jl.op tv stelt de 
CU voor om de asielzoekers niet zonder meer aanspraak te maken op een bijstandsuitkering, deze 
moeten aan het werk. Als voorbeeld halen ze aan, In Amerika is 70 % van de Somalische asielzoekers 
na een jaar aan het werk, in Nederland is dat maar 20 % ) 

En 

4  Er gaat geen basisloon naar mensen die in het buitenland wonen. Dus geen export van 
uitkeringen. 

 

BLR = basisloonrechten 



6 
 

1.4 Wat zijn de voordelen van een basisinkomen: 

Het blijkt dat mensen die nooit werken ( Granieten bestand bijstand) juist wat gaan werken, omdat 
het beloond wordt. 

Mensen die heel hard werken, gaan iets minder hard werken. Want er is toch wel een 
minimuminkomen. En krijgen daardoor meer tijd voor het gezin. 

Mensen gaan meer vrijwilligerswerk doen omdat er meer tijd is. 

Mantelzorg krijgt meer kans, omdat er meer tijd is. Hierdoor dalen de zorgkosten. 

Minder mensen ziek, door lagere werkdruk, hierdoor minder ziekte uitkeringen en minder 
zorgkosten. 

Kinderen krijgen meer aandacht omdat ouders wat minder kunnen gaan werken, en daardoor minder 
kinderopvangkosten. 

Niet fraude gevoelig. ( eenvoudige spelregels). 

Zelfstandigen die een slecht jaar hebben kunnen dit beter overbruggen, minder faillissementen, en 
minder financieel leed. 

Zelfstandigen hoeven niet zo snel hun eigen vermogen op te eten, wat bij de bijstand wel het geval is. 

Iets beter verdeling van inkomens.  

Mensen in de bijstand hoeven niet meer gecontroleerd te worden, krijgen daardoor meer 
eigenwaarde. (nu ben je een bijstandstrekker dit heeft een negatief imago, een basis inkomen krijgt 
iedereen) 

Mensen in de bijstand hoeven niet meer gecontroleerd te worden. Dit bespaart op controlekosten. 

Mensen met laag inkomen kunnen samen gaan wonen zonder dat ze gekort worden, en kan hun 
daardoor een betere levenstandaard  en meer vrijheid geven.  

School resultaten gaan omhoog, door minder financiële spanningen bij de studenten en in gezinnen. 

Mensen worden hoger opgeleid, door dat ze langer studeren en gaan meer in hun zelf investeren 
(studeren) omdat de financiële druk lager is.  

Minder criminaliteit door dat je een basisinkomen hebt. 

Asielzoekers worden hierdoor financieel verplicht om te werken, en daardoor sneller zullen 
integreren.  

Doordat Nederland financieel minder aantrekkelijk wordt voor asiel zoekers, zal de 
aantrekkingskracht van Nederland bij asielzoekers minder worden, en zullen ze zich meer over 
andere Europese landen verspreiden. 

Zwartwerken zal hierdoor geremd worden, omdat je niet meer gekort wordt op je uitkering. 



7 
 

Jongeren zijn niet meer afhankelijk van hun ouders voor de aanvullende studiebeurs. 

Het basisinkomen telt niet bij je inkomsten op. Dus inkomstenbelasting vrij. 

Hoogte minimumloon kan gehandhaafd blijven, dit legt toch een bodem in de arbeidsbeloning. 

Bedrijven zullen gehandicapten makkelijker aannemen als ze het percentage van de vermindering 
van de arbeidscapaciteit, ook mogen doorrekenen in het percentage vermindering van de 
loonbetaling dat bij die functie hoort. Gehandicapte gaat er op vooruit en werkgever betaald goede 
prijs kwaliteit voor het geleverde werk. 

Aan het basisinkomen mogen schuldsaneringsprogramma’s, of incassobureaus nooit aankomen. Hier 
door creëer terughoudendheid bij kredietverstrekkers/kopen op afbetaling/te snel abonnementen 
afsluiten. Waardoor mensen minder snel in de financiële problemen komen. Uitzondering hierop zijn 
boetes opgelegd door de overheid, om te voorkomen dat niet iedereen alle regels aan de laars lapt. 
En nutsvoorzieningen. 

Wajong-eren zullen door hun sociale netwerk meer gestimuleerd worden om te gaan werken, zodat 
dit sociale netwerk ontlast wordt als degene (deels) werkt. Sociale netwerk heeft er zelf belang bij. 

Er gaat geen uitkeringen meer naar mensen die in het buitenland wonen. Dus geen export van 
uitkeringen. Ook geen kinderbijslag meer dus naar kinderen in het buiten land.  

Mensen die uit het buitenland komen en in aanmerking willen komen voor een basisinkomen, 
moeten hun buitenlandse nationaliteit loslaten. ( verkiezingspunt 2.6.4). Hierdoor zal de intergratie 
sneller gaan.Je kies als buitenlander niet voor driekwart buitenlander en een beetje Nederlander, 
maar voor 100% Nederlanderschap, en anders geen recht op basisinkomen. 
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1.5 Wat zijn de nadelen van een basisinkomen: 

Het systeem kost flink geld, maar niet meer dan nu. 

Ook de rijken krijgen een basisinkomen, maar dit wordt  vereffend  door de afschaffing van de 
hypotheekrente aftrek , en eventueel lichte verhoging van de  inkomsten belasting. ( deze betalen 
het dus zelf, of zelfs iets extra. 

We moeten één uitzondering maken om gehandicapten te ondersteunen in de vorm van een 
verhoging met een vastgesteld percentage van het basisinkomen, afhankelijk van de potentiële 
verdien capaciteit van de gehandicapte. Verhoging met maximaal van 100%, tot maximaal bedrag 
behorende bij de leeftijd “80-ouder”. 

Mensen die echt totaal aangewezen zijn op een uitkering zullen er behoorlijk op achteruitgaan. De 
groep die hiervan last heeft is volgens mij maar echt klein, omdat deze met die éne uitzondering voor 
een grootdeel wordt opgevangen. Voor deze groep zal het directe sociale netwerk oplossingen 
moeten bieden.  

Er zijn mensen die denken dat een Basisinkomen ervoor zorgt dat iedereen stropt met werken of 
heel veel minder. Ik geloof dit niet. 

 

 

 

Opmerking: 

Willen we een systeem introduceren, dat eenvoudig uit te voeren is, en dat de genoemde voordelen 
biedt, dan kom je er niet onderuit dat er een groep op achteruit gaat, en een andere groep erop 
vooruit gaat. Als het n.l. geen effecten heeft dan zal het ook niet werken. We moeten niet alle 
inkomenseffecten weer willen herstellen/repareren, maar een dergelijk verandering geleidelijk 
invoeren, zodat de mensen er op kunnen inspelen. De mensen ondergaan een soort inkomens-
evolutie, ze moeten zich aanpassen aan de omstandigheden als ze er niet op achteruit willen gaan.
 Door de belasting tarieven iets aan te passen en een grotere algemene vaste arbeidskorting 
in te voeren, zal je de effecten kunnen minimaliseren.       
 Wil je het onvoorwaardelijk houden voor Nederlandse inwoners, dan kom je hier niet 
onderuit.  

 

 

 

 

 



9 
 

1.6 Hoe gaan we dit betalen: 

Door afschaffing van alle overheidsuitkeringen en toeslagen. 

Door besparing op de controle kosten van de uitkeringen. 

Door besparing op re-integratie bedrijven. Mensen zijn nu financieel meer gemotiveerd/gedreven om te 
werken. 

Door verhoging van de BTW op ICT- en communicatiediensten naar 35 %, omdat deze sector veel werk 
efficiënter maakt/vervangt, en de oorzaak gaat worden van toenemende werkeloosheid. 

Eventueel op termijn de Hypotheekrenteaftrek afschaffen, ruim 11 miljard euro komt dan vrij. Dan zou je het 
basis inkomen met 10% kunnen verhogen. Afschaffen in 20 jaar tijd (5%/jaar)    
  KNOT van de Nederlandse Bank vindt momenteel de tijd er rijp voor om de renteaftrek af te bouwen 

Afschaffing van de algehele heffingskorting 

10 % besparing van de €75 miljard zorgkosten. 

Eventuele inkomens boven de € 50.000, - iets meer belasten, ze betalen dan voor een deel hun eigen 
basisinkomen, en de hoogste inkomens betalen zelfs iets meer dan hun eigen basisinkomen. 

Besparing op aanvullende studiekosten. 

Kosten van Basisinkomen           
Volgens CBS           

Aantal mensen in Nederland           
Jaar 2015           

  
Leeftijd 
groep 

Bedrag / 
maand 

Bedrag 
/ jaar   

Totale 
uitgaven 

3.828.059 0-20 300 3600   13781012400 
4.134.447 20-40 400 4800   19845345600 
5.930.535 40-65 600 7200   42699852000 
2.272.709 65-80 800 9600   21818006400 
734.976 80-120 900 10800   7937740800 

            
16.900.726         1,06082E+11 

            
Totale kosten in miljard / jaar         106 
Totale uitkeringen begroting 2016/ mrd/jaar bij 
Rijk       78   
Totale uitkeringen 2015/ mrd/jaar bij gemeente       8   
Besparing zorgkosten 10%       7,5   

Hogere BTW Heffing op ICT gerelateerde producten, omdat dit de 
werkgelegenheid zal doen afnemen.   5   
Afschaffing algemene heffingskorting bij de 
inkomstenbelasting        8   
Totaal besparing sociale uitgaven en extra 
inkomsten         106 
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1.7 Hoe gaan we het basisinkomen invoeren: 

Door in 10 jaar tijd alle uitgaven/kosten die bij punt 1.6 genoemd zijn, af te bouwen met 10% 
per jaar.  

Door jaarlijks het basisinkomen met 10% te verhogen, te beginnen met 10%. 

Mensen die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten ontsla je van de verplichtingen die daar aan 
gekoppeld zijn. Dus mogen al vast gaan werken zonder gekort te worden, geen sollicitatieplicht enz. 

 

Voorbeeld: Datum invoering basisinkomen: 1-1-2020 

Alleenstaande man, 45 jaar zit 10 jaar in de bijstand op 1-1-2020.   
 Deze man mag vanaf 1-1-2020 dus bij gaan verdienden, hij kan vast wennen om een deel zelf 
te gaan verdienen. Zijn bijstandsuitkering en alle toeslagen worden 10% per jaar verlaagd, en 
vervangen door invoering van € 60,- per maand extra basisinkomen oplopend naar € 600,-/maand in 
2030.   

Vrouw 40 jaar op 1-1-2020 reeds 3 jaar bijstand.     
 Deze vrouw wordt vanaf 1-1-2022 ontslagen van de bijstandsverplichtingen, en kan dus vanaf 
1-1-2022 zonder korting op de uitkering bij gaan verdienden, zij kan vast wennen om een deel zelf te 
gaan verdienen. Inmiddels is de bijstandsuitkering en alle toeslagen al met 20 % gekort en ontvangt 
ze € 120,-/maand aan basisinkomen. Dit basisinkomen loopt op na € 600,-/maand in 2030. 

Gezin: Man 45 jaar werkt 4 dagen /week, vrouw 42 jaar werkt 3 dagen/week, man en 
vrouw samen hebben ze een koopwoning met € 10.000,- hypotheekrente aftrek/jaar, kind 4 jaar, 
kind 10 jaar, kind 15 jaar. ( leeftijden op 1-1-2020)      
  Alle toeslagen worden in 10 jaar afgebouwd, kinderbijslag wordt in 10 jaar 
afgebouwd. Rente aftrek wordt 5% per jaar minder.      
    Effecten gezinsinkomen: na 5 jaar, 50% kinderbijslag van nu, 50% van overige 
toeslagen van nu, € 7500,- hypotheekrenteaftrek, totaal basisinkomen per maand  in:  
 jaar        2025        2030
 man      € 300,-      €600,
 vrouw     € 300,-      €600,-
 kind 9 jaar    € 150,-  kind 14 jaar   €300,-
 kind 15 jaar    € 150,-  kind 20 jaar   €400,-
 kind 20 jaar     € 200,-  kind 25 jaar   €400,-
 totaal     €1150,-                 €2300,- 

Geestelijk gehandicapte man van 41 jaar, verdien capaciteit 0 %,               
Uitkering en toeslagen gaan 10 %/jaar naar beneden. Basis inkomen wordt verdubbeld en verhoogd 
tot een maximum omdat hij daarvoor geïndiceerd is. Basisinkomen 1e jaar € 120, -/maand, oplopend 
naar € 900, - /maand.   
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1.8  Verwachte uitgaven voor 2016      
   Zie miljoenennota hieronder 

 

Verwachte uitgaven voor 2017 
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Opmerking basisinkomen:  

Er is een steeds grotere groep mensen die het basis inkomen zien zitten, maar niet 
iedereen kent de bedoelingen. In eerste instantie was ik fel tegenstander van het 
basisinkomen. Je gaat toch niet zomaar geld weggeven! Door dat ik er veel over gelezen heb, 
en enkele keren op tv volgde, ben ik inmiddels ervan overtuigd dat dit een grondrecht in de 
toekomst gaat worden (Kan nog wel lang duren maar komt). Door reële bedragen aan het 
basisinkomen te koppelen, dus niet te hoog, is het idee geen toekomst fantasie, maar een 
realistische mogelijkheid om de maatschappij zo in te richten, dat iedereen gestimuleerd 
wordt om actief deel te nemen, maar zwakkeren een bestaansminimum hebben, ook in de 
toekomst, en daar door ook velen hun eigen waarde weer terug vinden. Van € 500, - kun je 
leven, maar zeer sober. Financieel zal het door de overheid goed te betalen zijn. 
  Ik heb op 12 september het concept verkiezingsprogramma’s van D’66 en 
Groen Links bekeken maar vindt daar niet over “Basisinkomen”. Wel vindt je veel meer 
regels om de minder bedeelden te ondersteunen. (dus nog meer regels). 

Het basisinkomen zal het politieke rechts moeten aanspreken, omdat die geloven in 
een kleinere overheid. Het zal het politieke links aanspreken omdat die geloven in 
herverdeling van inkomens. Het gaat er niet om, kunnen we dit, maar willen we dit. 

Het is tijd dat het CDA weer lef heeft om zich zelf op de kaart te zetten. Door dit 
onderwerp aan het programma toe te voegen, zal het CDA weer duidelijk zichtbaar 
worden en serieus meetellen om de strijd om de kiezer. Als het maar uitgelegd wordt.  

 

 

 

 

Voor een duidelijk idee door een wereldwijd gewaardeerde filosoof, ga naar: 
http://basisinkomen.nl/rutger-bregman-in-tegenlicht-over-vooruitgang-en-het-
basisinkomen (tussen en 37 minuten en eind van de film, hele film is wel interessant) 
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