Een OBi betalen we
met elkaar voor elkaar.

Want we hebben allemaal recht
op een vrij en gelijkwaardig bestaan.
Doe & denk mee!

basisinkomen.nl
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Basisinkomen

Basisinkomen

voor iedereen

Met een OBi ben je minder a hankelijk van je werkgever, zodat betaald werk
een keuze wordt en geen plicht.
Door de afname van de werkdruk ontstaat er meer ruimte voor vrijwilligerswerk,
meer ruimte voor de eigen invulling van het leven, en minder belasting voor het
milieu, omdat de overproductie afneemt.

Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat zonder
voorwaarden door de overheid aan alle burgers wordt verstrekt:
een onvoorwaardelijk basisinkomen, of OBi.

Kortom, meer ruimte voor elkaar.

Het is een bedrag waar je zonder luxe van kunt leven. Je mag daarnaast zoveel
verdienen als je wilt.
Een OBi is onvoorwaardelijk, omdat iedereen er recht op heeft, ona hankelijk van
inkomsten of vermogen. Dat zorgt meteen voor minder regelgeving en controle.
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Mocht het wat minder gaan, dan hoef ik
niet bang te zijn voor armoedeval.

Met een OBi kan ik mij tenminste
onbezorgd aan mijn kunst wijden.

“

”

”

Met een basisinkomen kan ik mijn belangrijke
vrijwilligerswerk blijven doen.

Een OBi zorgt voor meer vrijheid voor de
burger en minder werk voor de overheid.

”

Een OBi voor iedereen betalen we door een herverdeling van onze
gemeenschappelijke inkomsten. Het is de meest democratische besteding van ons
belastinggeld.

”
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Met een OBi heb ik tijd om te studeren en
hoef ik na mijn afstuderen niet met een
enorme schuld te beginnen.

Als mijn werknemers een OBi krijgen,
kan ik lexibeler met ze omgaan.
En het scheelt in het papierwerk.

“

”

Met het OBi krijg ik een stukje vrijheid terug
en kan ik deeltijd gaan werken.

Eindelijk wordt mijn werk gewaardeerd
en krijg ik een eigen inkomen.

”

”
”

