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      Pamflet voor het debat  

 

 

Onvoorwaardelijk Basisinkomen, haalbaar en betaalbaar, maar wil men het ook? 

OBi, een prachtig idee om de minderbedeelden volwaardig te laten meedraaien met onze samenleving en 

in onze economie, zonder onzinnige controles, schuldgevoel en onderlinge verwijten. Kunnen 

bijverdienen zonder gekort te worden op je uitkering. Meer ruimte om tijd te nemen voor zorgtaken, 

zoals zorgen voor je eigen kinderen en zorgen voor zieke ouders. Maar ook meer ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Ook een mooie oplossing om de veranderingen in de arbeidsmarkt door flexibilisering en 

bijvoorbeeld robotisering beter op te kunnen vangen.  

Het vraagt om inzet van iedereen, want het moet wel gefinancierd worden. Iedereen moet zijn schouders 

er onder zetten om het te laten slagen, maar dan heb je ook wat: een gelukkiger samenleving! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, als Vereniging Basisinkomen, zijn er klaar voor, de plannen zijn er, het spel kan beginnen! 

 

Prachtig, maar wíl men het ook? 

En onder ‘men’ verstaan we drie verschillende partijen: het volk en de regering, met daar tussenin de 

politiek.  En natuurlijk zijn er nog tal van andere belanghebbenden, zoals de bedrijven, 

werkgeversorganisaties, de vakbonden, Europa etc, maar we gaan er vanuit deze ondersteunend zijn aan 

wat volk en regering samen willen. 

 

Wat wil het volk? 

Men zegt dat het volk positief staat tegenover de OBi-gedachte, er worden cijfers genoemd van 40% voor, 

maar ik waag het te betwijfelen. Ik heb nog heel weinig mensen gesproken die aangeven echt voor het 

OBi te zijn. Altijd is er wel een punt waar men over twijfelt en het is dan ook onverstandig om via een 

referendum te vragen of men voor het OBI is, want de materie is daar veel te complex voor. OBi vraagt 

een beter en breder draagvlak. 

 

Wat wil de regering? 

De regering heeft het regeerakkoord opgesteld in 2012. Daarin staat 

o.a. “We gaan meer geld uittrekken voor armoedebestrijding” maar 

in de uitwerking is daarvan weinig te zien:  100 miljoen voor wat 

kleine correcties voor ouderen en jeugd op sport- en cultuurgebied. 

Het woord basisinkomen kent men niet. 
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Wat wil de politiek? 

Uiteindelijk zijn het de politieke partijen die gezamenlijk 

het regeringsbeleid bepalen op basis van de 

verkiezingsprogramma’s en het aantal stemmen dat ze 

daarmee binnenhalen. Ik heb in grote lijnen de 

verkiezingsprogramma’s doorgenomen en daarin staat 

opvallend weinig over armoedebestrijding, alleen bij de 

PvdA iets meer en bij de PVV en PvdD helemaal niets. 

Ook ‘basisinkomen’ komt niet in de programma’s voor. 

 

Wat nu?  

Begin volgend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Een paar maanden daarvoor wordt de inhoud 

van de verkiezingsprogramma’s bepaald. Als er in deze programma’s onvoldoende aanknopingspunten 

staan om met het OBi te kunnen beginnen, zijn we te laat en moeten we weer vier jaar wachten. 

 

Voorstel:  We gaan naar de Politiek! 

Ik heb geen concrete oplossing om dit aan te pakken, maar wel wat ideeën. 

Een volgorde zou kunnen zijn: 

 

1. Benoem vijf concrete knelpunten die door de invoering van OBi worden opgelost. 

2. Werk deze knelpunten uit en kijk wat de huidige stand van zaken is en welke doelen we zouden 

willen/kunnen realiseren als OBi helemaal ingevoerd is. 

3. Ga met de politieke partijen om tafel gaan zitten om te kijken welke doelen zij op dat gebied willen 

stellen.  

4. Ga met bedenkers/beleidsmakers van verkiezingsprogramma’s om tafel gaan zitten om te kijken wat 

ze over die punten in het programma willen gaan zetten en waar nog discussiepunten zijn. 

5. Benader de andere belanghebbenden eveneens met deze vijf punten, wat willen vakbonden, wat 

willen werkgevers, wat wil de SER, welke ontwikkelingen zien CPB en CBS? 

6. Schrijf artikelen over deze punten gaan en verspreid deze via de verschillende media. 

7. Zorg dat al die mensen dit echt gaan willen, nog steeds zonder al te veel over OBi te praten. Dan is er 

grote kans dat in het volgende regeerakkoord het woord OBi genoemd gaat worden…. 

 

Maar ik sta open voor andere ideeën en suggesties om beïnvloeding van de politiek te realiseren. 

 

Ik stel voor om een denktank vanuit de vereniging samen te stellen die drie maanden de tijd krijgt om met 

een concreet plan van aanpak en tijdspad te komen. 
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