
HELP SANDER OVER DE BRUG 

Sander Schimmelpenninck was goed bezig met Sander & de Kloof. De VPRO 
vroeg het publiek om oplossingen. 
Uit bijna 1.000 inzendingen werd een essay over basisinkomen gekozen. 
Helaas ziet Sander er niets in.

Basisinkomen is niet alleen een goed idee, maar wordt steeds noodzakelij-
ker. Het aantal ZZP’ers groeit hard. 
Nu al 1,2 miljoen mensen. Ook flex werk groeit snel. Nu 3 miljoen mensen. 
En deze twee groepen hebben nauwelijks arbeidsrechten. Daarnaast nog 
2 miljoen mensen met uitkeringen. Nog 5 miljoen hebben een vaste baan.

De gaten worden steeds groter, steeds meer mensen bij de voedselbank, 
steeds meer werkende armen. 
Zelfs in deze tijd met een zeer krappe arbeidsmarkt stijgen de lonen niet 
genoeg om de inflatie bij te houden.

De mantra van Rutte om flexbanen vast te maken en vaste banen meer 
flexibel werkt niet. Veel beter om iedereen een vast extra inkomen te  
geven. Een basisinkomen. 

Nederland gaat vooruit met een basisinkomen
• AFSCHAFFEN VAN HET UITKERINGEN en TOESLAGEN CIRCUS
   (Participatiewet, Belastingkortingen en Toeslagen)

• EEN BASISINKOMEN voorkomt ARMOEDE

• WERKENDE ARMEN en steeds MEER MENSEN komen NIET meer rond

• Met een BASISINKOMEN loont MEER WERK ALTIJD

• BASISINKOMEN geeft RUST en je krijgt GRIP op je LEVEN

• BASISINKOMEN  GEEFT JE MACHT 
   (Om NEE te zeggen tegen slecht betaald werk. Zo gaan de lonen omhoog)

IS EEN BASISINKOMEN DUUR? Zie ommezijde ›
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De STERKSTE schouders dragen de LICHTSTE lasten…

90% van de bevolking heeft een belastingdruk van 55 of 40%.
De miljardairs slechts 20%. Zij houden 80% over. En jij vaak minder dan de 
helft. Vermogen groeit elk jaar met zo’n 5%. De Quote 500 weer rijker gewor-
den staat er dan in de krant. Dat is niet eerlijk. 

Voor een eerlijke verdeling van kapitaal, werk en inkomen gaan miljardairs, 
miljonairs een gelijk aandeel in de belastingen betalen. Net als de rest van de 
bevolking.

Daarom stellen wij voor om het extra geld dat nodig is voor een basisinkomen 
bij de bovenste 10% van Nederland te halen. 

Gemiddelde belasting- en premiedruk per inkomensgroep
Bron Centraal Planbureau (2022)
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Meer info: basisinkomen.nl - Doe mee voor 1 euro per maand - Team Amsterdam - 06 14337986
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