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Het basisinkomen: waar hebben we 
het over en welk probleem willen we 

ermee oplossen?? 
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Wat is het doel van een basisinkomen?
› Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan; 

basisinkomen is een nieuw mensenrecht
› Er is hoge werkloosheid, werk op MBO2-3 niveau 

verdwijnt, leidt tot sociale uitsluiting, inactiviteit, 
(criminaliteit?), hoge uitkeringslasten en uitvoeringskosten 
en er is werk zat, bijv.  aandacht geven aan ouderen, 
vervoer in krimpgebieden, maar daar is geen tijd/geld voor 
in de huidige systematiek. Hoe organiseren we dat dit toch 
gebeurt?  Basisinkomen?
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Stellingen arbeidsethos
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Wie is het met deze stellingen EENS?
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Mannen, ouderen en lager opgeleiden hebben een hoger arbeidsethos

| 4

Mannen, ouderen en lager opgeleiden hebben een hoger arbeidsethos

23%

31%

71%

72%

68%

85%

De vier criteria voor een onvoorwaardelijke basisinkomen:

1. Universeel: Het is een individueel recht voor iedere mens

2. Individueel: Er is geen vermogens- en/of inkomenstoets

3. Hoog genoeg: Het bedrag is hoog genoeg voor een 
menswaardig bestaan

4. Onvoorwaardelijk: Er is geen dwang tot arbeid of 
tegenprestatie
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Hoe groot is het inactiviteits probleem (cijfers april 2015)

› Werkloosheidsuitkering WW 450.000

› Bijstandsuitkering WWB 430.000

› Arbeidsongeschikt 820.000

› waarvan WAO 335.000

› Wajong 250.000

WIA         215.000

======

1.700.000
Volledige werkgelegenheid?
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Bron: CBS, 2014

WWB WAO
>40                                 >32

WW > 36

Praktische vragen / discussie

› Plicht om te werken als er te weinig banen zijn?

› Basisinkomen: hoe hoog moet het bedrag zijn?

› Hoe financieren we het? Hogere belastingen, crowdfunding?

› Negatieve inkomstenbelasting?

› Effect op de welvaart, welzijn, geluk?

› Effect op de arbeidsparticipatie?

› Experimenteren in bepaalde gemeenten of voor bepaalde 
doelgroepen?
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Experiment Groningen
In Groningen loopt een crowdfundingactie
om zoveel mogelijk mensen een 
basisinkomen te verschaffen. Niet de 
politiek, maar een groep zelfstandigen 
(MIES) zit achter het project.

Zzp’er Frans Kerver (53) uit Groningen 
krijgt een jaar lang € 1000 per maand. 
Gratis en voor niets. Dit bedrag is 
onvoorwaardelijk; er is geen 
sollicitatieplicht en deelnemers mogen 
bijverdienen zonder gekort te worden.
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Bron: Financieel Dagblad,11 juli 2015
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Dank voor uw aandacht!
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