
Basisinkomen:  eerlijk en eenvoudig
Basisinkomen:  bestaanszekerheid met meer vrijheid
Basisinkomen:  welvaart voor iedereen
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June 24, 2025
3PM to 6PM
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inkomen

Basisinkomen is een vast inkomen voor bestaanszekerheid. Alle volwassenen krijgen het,
zonder voorwaarden. Het zorgt voor een menswaardig bestaan, een eerlijkere
inkomensverdeling en zorgt dat iedereen maatschappelijk mee kan doen. 
Het basisinkomen maakt het huidige ingewikkelde belasting- en toeslagensysteem veel
eenvoudiger. Het is betaalbaar en daarnaast blijkt uit recent FNV-onderzoek dat voldoende
mensen betaald willen blijven werken. 
Het geeft mensen die onbetaald zorgen voor anderen meer mogelijkheden hiertoe. Het
GroenLinks-congres van 2021 heeft aangegeven hier in acht jaar naar toe te willen
groeien. Bij het komende GroenLinks- en PvdA-congres in 2024 over het komende landelijke
verkiezingsprogramma zal aan de orde komen hoe we aan het
basisinkomen/bestaanszekerheid handen en voeten willen geven.

Wil je hierover meedenken? Meld je aan bij de
GroenLinks denktank basisinkomen via de QR-code
of mail naar basisinkomengroenlinks@gmail.com

eigen ontwikkeling geld verdienen 

D E N K T A N K  B A S I S I N K O M E N



Ons doel: binnen 2 kabinetsperioden of voor 2029
• Inkomensgarantie voor alle volwassenen
Voldoende om van te leven, ook om onbetaald werk te doen
Weg met de Participatiewet, overbodige regels en controles.
• Inkomensgarantie, alle werk gaat dan weer lonen
Toeslagen kunnen vervallen en belastingen worden eenvoudiger.

Dit zijn grote stappen maar in 6 jaar is dat goed mogelijk vooral als we
samen werken met andere partijen.

De PvdA-fractie in de 2e Kamer biedt een perspectief bij onze
Motie 23: Lage inkomens voor mensen worden aangevuld
(Negatieve Inkomstenbelasting = NIB) (uitleg in QR-code)
De fractie schreef: ‘De Tweede Kamerfractie is bereid zich in te
zetten voor een onderzoek naar een negatieve inkomstenbelasting’
(zie blz. 58 van de congresbundel).

Doe met ons mee! Samen maken we een plan
voor het PvdA-GroenLinks-congres in 2024.

Meld je aan bij de
PvdA-netwerkgroep
Basiszekerheid
basiszekerheid@gmail.com
QR-code naar uitleg over NIB in 80 sec >>

PVDA-netwerkgroep
basiszekerheid


