AAN DE DIRECTIE BELASTINGDIENST
AFDELING INKOMENSBELASTING
Postbus 2688
6401 DD Heerlen
AANVRAAG TOEKENNING BASISINKOMEN
Amsterdam, 7 mei 2020
Geachte Directie van de Belastingdienst,
Vanwege alle maatschappelijke ontwikkelingen, verleden, heden en toekomst, doet het
Basisteam Basisinkomen Amsterdam de aanvraag tot toekenning vanaf het 18e jaar van
een levenslang basisinkomen. Het maandelijks vaste bedrag, door uw dienst aan elke in
ons land wonende burger met Nederlands paspoort, individueel toe te kennen, zonder
tegenprestatie te vragen en ongeacht zijn/haar vermogen. Een onvoorwaardelijk
inkomen op grond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen
22 en 25) dat de individuele burger in staat stelt zijn bestaan naar eigen inzicht in te
richten – alleen en/of samen met anderen. Te studeren, een opleiding te volgen, zich bij
te scholen, betaald werk te hebben/zoeken (fulltime, parttime, als flexwerker, met een
tijdelijk of vast contract), vrijwilligerswerk te doen, te mantelzorgen, huishoudtaken op te
pakken, de opvoeding van kinderen, samen met anderen een bedrijfje/coöperatie op te
starten, zichzelf als zzp-er op de arbeidsmarkt te begeven etc.
Met het individuele basisinkomen vervallen arrangementen bestaanszekerheid zoals die
vandaag de dag bestaan. Het gaat om voorzieningen/regelingen als bijstand, WW,
AOW, bepaalde toeslagen en belastingaftrek zoals de hypotheekrente.
Een basisinkomen is inkomensbelastingvrij en bedraagt minimaal € 1.250 per maand.
Burgers zonder inkomen krijgen maandelijks € 1.250 op hun rekening uitbetaald en bij
mindere verdienste vindt aanvulling plaats. Degenen die met loon/salaris/inkomen
uitkomen boven het bedrag aan basisinkomen behoeven geen basisinkomen uitgekeerd
te krijgen (zij behouden de zekerheid van recht op basisinkomen als de verdiensten
wegvallen). Over verdiensten boven het basisinkomen wordt voor elke euro 50%
inkomstenbelasting (vlaktaks) betaald. Jaarlijks vindt indexering plaats.
Bij box 3 van de inkomstenbelasting wordt een hoger tarief vermogensbelasting
toegepast, met in achtneming van de geldende vrijstelling (dit jaar € 30.846).
In de verwachting van een positieve reactie van uw kant,
met vriendelijke groeten,
Namens het Basisteam Basisinkomen Amsterdam,
E.Binsbergen, voorzitter

Amstelkade 114hs
1078 AR Amsterdam
info@basisinkomenvooriedereen.nl

