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We wilden als vereniging meer reuring veroorzaken in 2018. Dat is gelukt.  
 
Op 4 maart organiseerde het kernteam basisinkomen Rivierenland een Nationaal 
Congres basisinkomen in Culemborg. Maar liefst 200 deelnemers uit heel 
Nederland. Op 8 maart was er een bijeenkomst met 100 inwoners van Drachten en 
werd het basisteam Smallingerland opgericht. Basisteam Nijmegen organiseerde 
een bijeenkomst voor 40 belangstellenden in het voorjaar en gaf het basisinkomen 
mee aan de nieuwe studenten van de universiteit in het najaar. Het basisteam Assen  
‘adopteerde’ een rotonde! Dat wil zeggen, dat de gemeente het beheer overdraagt 
aan het basisteam in ruil voor het mogen plaatsen van reclameborden over het 
basisinkomen! Ook het basisteam Amsterdam heeft een spandoek aan de 
uitvalsweg naar Utrecht. Basisteam Den Haag hield in mei een 'speakers corner' 
tegenover Den Haag Centraal: een pleidooi voor het basisinkomen (rond het thema 
vrijheid) op een zeepkist,  flyeren en gesprekken met voorbijgangers. In november 
deelname aan panel tijdens een filmavond over het basisinkomen. 
 

 

Het hoogtepunt was Donut D-Day op 15 september in Amsterdam. 300 

dolenthousiaste mensen voor basisinkomen, milieumaatregelen en geldhervorming. 

Zie de video.  Het basisteam Den Haag deelde pamfletten uit rond Prinsjesdag. Het 

basisteam Amsterdam liep mee met de gele hesjes demonstraties in de hoofdstad. 

De Tegenlicht uitzending met Rutger Bregman gaf een extra impuls. In 10 plaatsen 

zijn Meetups georganiseerd. Uw voorzitter voerde op 6 december anderhalf uur het 

woord voor de hele gemeenteraad van Assen. Niet alleen de progressieve drie ( 

GroenLinks, PvdA, D66) bleken voor. Ook de SP ( basisinkomen +basisbaan), de 

lokale partij PLOP, 50plus en de CU aarzelend spraken zich uit voor het 

basisinkomen. De Assense VVD bleef tegen. Dit is een heel ander beeld dan 2 jaar 

eerder in de gemeenteraad van Leeuwarden. Toen waren alleen de progressieve 

drie voor.  

https://www.facebook.com/Donut-D-Day-2218770115035782/


Het draagvlak voor het basisinkomen neemt toe. 39 % voor, 28 % tegen en 29 % 

neutraal volgens ING onderzoek ( zomer 2018). De vraag was:  bent U voor of tegen 

een basisinkomen € 1.000 onvoorwaardelijk en de huurtoeslag blijft bestaan.  In 

1994  was  19 % van Nederland voor en 81 % tegen. Ook de gele hesjes zijn voor 

invoering van het basisinkomen. CNV en FNV besloten beide om intern over het 

basisinkomen te gaan discussiëren en later een standpunt in te nemen. Met name 

de FNV ziet scherp dat veel banen en baantjes voor een groeiende groep 

onvoldoende inkomen leveren om fatsoenlijk van te kunnen leven. Begin 2021 

bepaalt de FNV haar standpunt over basisinkomen op haar landelijk congres. 

Hilde Latour ( secretaris Internationaal) en Alexander de Roo ( Voorzitter) 

vertegenwoordigden onze vereniging op de jaarlijkse BIEN bijeenkomst. Dit keer in 

Finland. Informeel waren er al positieve geluiden van de onderzoekers over de 

basisinkomen proef met 2.000 werklozen in Finland.  Later bleek uit de resultaten 

van het eerste jaar dat de deelnemers gezonder en gelukkiger waren en dat er een 

lichte toename was van deelname van betaald werk ( 1 %), maar die toename was 

net te klein om statistisch significant te zijn…. Ook namen we deel aan de UBIE 

bijeenkomsten in Tubingen, Göteborg en Boedapest. De discussies in UBIE 

concentreerden zich over het houden van een Europese handtekeningen actie.  

Vooral Hilde Latour was actief in UBIE.  

De website is vereenvoudigd en legt in Jip & Janneke taal uit wat de essentie is van 

het basisinkomen. Daarnaast bevat onze  website zoals vanouds veel informatie 

over wat er allemaal gebeurt met het basisinkomen in Nederland en daarbuiten.  

Dank aan de redactie Reyer Brons en Florie Barnhoorn. 
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