PLAN VOOR DE NEDERLANDSE TOEKOMST
In mijn boek met de titel : OP WEG NAAR EEN BETAALBAAR BASISINKOMEN ( Bol.com,
boeken, zoekopdracht basisinkomen) heb ik ook een hoofdstuk geschreven over
veranderingen die noodzakelijk zijn om Nederland toekomst bestendig te maken en een
win-win-win situatie te creëren voor Burgers-Bedrijfsleven en Overheid.
Blauwdruk voor de 20 gewenste veranderingen, uitgebreid beschreven in mijn boek.
1

Invoering van het BASISINKOMEN (B.I.) door de Nederlandse Staat van netto 1250
euro per maand voor alle Nederlandse ingezetenen vanaf 18 jaar. Uitgezonderd
gevangenen die krijgen hiervan 10 % de overige 90 % wordt gebruikt om hun verblijf
in de gevangenis van te betalen.

2

Verplichte maatschappelijke dienstverlening van 2 jaar vanaf het 18e jaar voor
jongens en meisjes, met als beloning het Basisinkomen voor het leven. Deze
werkzaamheden worden niet extra betaald.

3

Van marktwerking in de zorg door 52 zorgverzekeringen naar één zorgverzekering
onder staatstoezicht : Nationale Gezondheids Zorg. (N.G.Z.)

4

Gratis uitgebreide zorgverzekering zonder eigen risico voor alle Nederlanders vanaf
18 jaar, inclusief basiszorg van de tandarts. Gratis zorgpas van de N.G.Z.

5

Volledige flexibilisering van de arbeid, alle werknemers worden ZZP’er, op basis van
uurtje factuurtje.

6

BTW op de eerste levensbehoeften gaat van
9 % naar 5 %
BTW op verse groenten, fruit en aardappelen, gekweekt in Nederland
en bestemd voor de Nederlandse consument gaat van
9 %naar 0.%
BTW op de overige producten en diensten gaat van
21.% naar25.%

7

Het bedrijfsleven huurt een ZZP ér in naar behoefte en betaalt deze per uur arbeid.
Er is geen gezagsverhouding en er zijn geen extra kosten voor het bedrijfsleven.
Toekomst is Uurtje-Factuurtje. Bedrijfsleven maakt extra winst, waarvan een
gedeelte wordt teruggestort naar de Staat voor financiering van het Basisinkomen.

8

Alle uitkeringen, subsidies, toeslagen en aftrekposten worden stop gezet.

9

Gratis openbaar vervoer in Nederland vanaf de leeftijd van 60 jaar.

10

Bevorderen dat de Nederlandse bevolking gaat krimpen van de huidige 17 miljoen
naar 14 miljoen inwoners. Dan houden in Nederland nog wat natuur over.

11

Bevorderen dat de wereldbevolking gaat krimpen, voor ons eigen bestwil.

12

Verandering bevorderen van fossiele brandstoffen naar zon, kern en waterstof
energie. Mobiele tractie voortbewogen door waterstof, brandstofcel, elektromotor.
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13

Participatie van de inwoners op wijk en buurtniveau bevorderen. Buurthuizen met
huisartsenpost, wijkverpleging, tandarts, thuishulp, buurthulp. Ontmoetingsplaats.

14

Krimp van de regeldruk van de overheid. Krimp van het overheidsapparaat. Krimp
van de overheidsschuld. Gekozen burgemeester parlement i.p.v de Eerste Kamer.
Alleen te consulteren bij bijzondere veranderingen, bv een grondwet verandering of
bij enorme financiële investeringen, bv vliegveld in de zee.

15

Kiesdrempel voor Politieke Partijen in de Tweede Kamer naar vijf procent.
Bevorderen dat er clusters van politieke partijen gevormd worden.

16

Krimp van het aantal door de Staat betaalde televisie en radio zenders. Halvering
van de uitgaven hiervoor t.o.v. 2020.

17

Rijksdelen in het Caribische gebied zelfstandig maken, zoals al eerder werd gedaan
met Suriname.(éénmalig afkopen)

18

Geld van Ontwikkelingshulp inzetten voor educatie van meisjes en vrijwillige
geboortebeperking, speciaal in de arme landen van Afrika. Door gratis spiraaltjes
en jaarlijkse prikpillen door bv Artsen zonder Grenzen. De meisjes en jonge vrouwen
die hieraan blijven meedoen ontvangen een klein Basisinkomen.

19

Illegaliteit strafbaar stellen. Centrale opvangcentra oprichten in Roemenië en/of
Bulgarije voor tijdelijke huisvesting van illegalen en uitgeprocedeerde (zg)
asielzoekers uit heel West Europa. Eenvoudige opvang aan hen bieden. Bevorderen
van terugkeer naar hun thuisland of regio buiten de Europese Unie.

20

Europese Unie niet uitbreiden met bv Turkije, Moldavië, Servië en Albanië maar in
vieren delen, waardoor er vier groepen van landen komen die cultureel en qua
economie meer met elkaar gemeen hebben. Terug naar de tijd van de Europese
Economische Gemeenschap (EEG 1990-2000) Alleen handelsbevordering onderling
A
Hierdoor is Brussel en het Europees Parlement overbodig geworden.
B
Eventueel eigen munt per land of één munt in de 4 verschillende clusters.
C
Alle landen in Europa beschermen hun eigen grenzen weer.

Het Basisinkomen is haalbaar, betaalbaar en noodzakelijk.
Een bestuurlijk argument voor het Basisinkomen : Een samenleving waarin alles tegelijk
verandert en waar die veranderingen niet of nauwelijks worden beheerst, stevent af op
anarchie en zal aan welvaart en zeker aan welzijn inboeten. Veranderingen in een
samenleving dienen geschraagd te worden door stabiele onderdelen van die samenleving,
zoals financiële zekerheid door middel van een Basisinkomen.
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BIJ ONGEWIJZIGD REGERINGSBELEID : :
Buiten de huidige 1,5 miljoen mensen die in 2020 aan de kant staan, zoals WW,
WAO en Bijstand, kunnen we door de Robotisering en Kunstmatige Intelligentie
verwachten dat er binnenkort nog 3 miljoen werklozen bij zullen komen .
Namelijk 30 % van de 1 miljoen huidige banen, hoofdzakelijk uit de
middengroepen. De ROBOTS nemen hun werk over.
Kunt u zich voorstellen dat deze personen na de 24 maanden WW de Bijstand
ingaan, hun huis noodgedwongen moeten verkopen. De huizenmarkt zal door
het plotselinge aanbod in elkaar storten. Maar huurwoningen zijn er niet
voldoende voor deze ex. woning eigenaren.
De huiselijke omstandigheden zullen dan ook drastisch veranderen, stress,
huwelijks problemen, financiële problemen, scheidingen zullen het gevolg zijn.
De gezondheidszorg zal hierdoor overbelast worden, met alle gevolgen van
dien. Het aantal daklozen zal stijgen van de huidige 40.000 naar een veelvoud
hiervan .De jeugdzorg en de psychiatrische zorg zullen het enorm druk krijgen.
Kunt u zich voorstellen dat er op het Malieveld in Den Haag 4 ½ miljoen
wanhopige mensen staan te protesteren !!
BIJ GEWIJZIGD REGERINGSBELEID en bij invoering van het Basisinkomen,
waarbij aan de Nederlandse burgers een bestaanzekerheid wordt geboden.
Een paar praktijk voorbeelden.
1 Echtpaar met 2 kinderen
Basisinkomen 2 x 1250 euro en gratis zorgpas
= 2500 netto/mnd
Zij blijft thuis en verzorgt het huishouden
Hij verdient extra :
30 uur per week a 20 euro/uur excl. BTW x 4 weken = 2400 netto/mnd
Gezinsinkomen per maand is dus
4900 netto/mnd
2 Eénouder gezin met 1 kind
Basisinkomen 1 x 1250 euro en gratis zorgpas
= 1250 netto/mnd
Zij verdient extra
20 uur per week a 7,50 euro/uur excl BTW x 4 weken = 600 netto/mnd
Gezinsinkomen per maand is dus
1850 netto/mnd.
3 Senior van 60 jaar ( nu zonder kans op werk)
Basisinkomen 1 x 1250 euro en gratis zorgpas
Hij verdient extra omdat zijn tarief laag is:
20 uur per week a 6 euro/uur excl. BTW x 4 weken
Totaal inkomen per maand is dus
4 Senior echtpaar 63 en 60 jaar (nu in de bijstand)
Beiden basisinkomen a 1250 euro en gratis zorgpas
Zij blijft thuis en doet vrijwilligerswerk
Hij verdient extra
20 uur per week a 4 euro/uur excl. BTW x 4 weken
Totaal inkomen

1250 netto/mnd
480 netto/mnd
1730 netto/mnd

2500 netto/mnd

320-netto/mnd
2820 netto/mnd
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5 Jongeman of -vrouw op hun 18 e verjaardag aanvang basisinkomen
1250 netto/mnd en gratis zorgpas.
Zij gaan 24 maanden verplicht maatschappelijk werk verrichten op
aanwijzing van de overheid. Zij krijgen daarvoor geen extra inkomen.
Op hun 20e verjaardag zijn zij ontslagen van verplichte arbeid, en hebben
voor hun hele leven het basisinkomen met gratis zorgpas verdiend.
Zij kunnen nu met het basisinkomen en de gratis zorgpas van de N.G.Z.
voor het volgende kiezen:
1
Gaan studeren zonder financiële zorgen (geen lening)
2
Gaan werken als ZZP er voor zichzelf of bij een opdrachtgever.
3
Gaan reizen over de wereld en kennis nemen van andere culturen
4
Vrijwilligerswerk gaan doen bv mantelzorg.
5
Een startup beginnen en later uitbouwen met andere ZZPers.
Inkomstenbelasting
Per individu wordt men aangeslagen.

jaarbedragen

Over het Basisinkomen wordt geen belasting betaald, netto 12 x 1250 = 15.000
De eerste 5.000 excl. BTW van de extra verdiensten zijn onbelast.
= 5.000
De eerste 20.000 euro excl. BTW per jaar is onbelast
= 20.000
De staffel over het meerdere van de eerste 20.000 euro excl. BTW :
Tussen 20.000
Tussen 30.000
Tussen 40.000
Tussen 50.000
Tussen 60.000
Tussen 70.000
Tussen 80.000
Tussen 90.000

en 30 000 euro excl. BTW
en 40 000 euro excl. BTW
en 50 000 euro excl. BTW
en 60 000 euro excl. BTW
en 70 000 euro excl. BTW
en 80 000 euro excl. BTW
en 90 000 euro excl. BTW
en 100 000 euro excl. BTW

Boven de 100.000 euro excl. BTW
Boven de 200.000 euro excl. BTW

15 % inkomstenbelasting
20 % inkomstenbelasting
25 % inkomstenbelasting
30 % inkomstenbelasting
35 % inkomstenbelasting
40 % inkomstenbelasting
45 % inkomstenbelasting
50 % inkomstenbelasting
60 % inkomstenbelasting.
70 % inkomstenbelasting.

Huisvesting
Uit gegevens van het CBS blijkt dat er momenteel ongeveer 8 miljoen
huishoudens zijn in Nederland. Hiervan is 40 % een huishouden met één
persoon, dit zijn dus meer dan 3 miljoen ééngezins huishoudens.
Als het Basisinkomen is ingevoerd en de bestaanszekerheid is geborgd zou het
zomaar kunnen zijn dat er 10 % hiervan bij elkaar gaan wonen i.p.v. te latten.
In dat geval komen er op korte termijn dus 300.000 huizen beschikbaar voor de
wanhopige woningzoekenden.
November 2020
Hans de Jongh
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