HET BASISINKOMEN IS VEELZIJDIG
Het basisinkomen gaat over heel veel aspecten van de samenleving. Het invoeringsplan wordt
vollediger als je aan al die aspecten aandacht besteedt. Natuurlijk op geheel eigen wijze. Om een
indruk te geven van de veelzijdigheid van het basisinkomen worden de verschillende invalshoeken
hieronder geschetst.

Mensbeeld, wereldbeeld, overtuigingen
Bij zowel voor- als tegenstanders spelen (on)bewuste overtuigingen een belangrijke rol. Vanuit welk
mensbeeld bezie je de wereld?

In dit kader is het een aanrader om te kijken naar de bijdrage van religiewetenschapper Ernst van den
Hemel. > KLIK HIER (Ctrl + klikken) Het complete debat is de moeite van het bekijken waard, maar
zeker de bijdrage van Ernst, vanaf minuut 42 vertelt veel over de (on)bewuste overtuigingen in onze
cultuur.

Hoe kun je de (on)bewuste overtuigingen en het bijbehorende mensbeeld ook beïnvloeden met een
campagne?

Wat leren experimenten tot nu toe, wat zijn verwachtingen
Welke algemene conclusies zijn te verbinden aan de experimenten die overal ter wereld al zijn
uitgevoerd?

Gezondheid
Als er een basisinkomen is, welke effecten zijn er dan te verwachten op het gebied van fysieke en
mentale gezondheid. In experimenten in andere landen zijn hier positieve resultaten over opgemerkt.

Criminaliteit
In experimenten blijkt ook dat de criminaliteitscijfers dalen. Is dit één op één te vertalen naar
Nederland? Hoe werkt deze dynamiek precies?

Kijk voor meer informatie op w w w . b i g b i c . n l

Arbeid
De arbeidsmarkt is in beweging. Steeds meer flexwerkers en zzp'ers. Minder vaste banen. Pogingen
van de politiek hier invloed op uit te oefenen lukken niet meer.
Veel werklozen in een economische neergaande cyclus. Al snel veel vacatures als de economie
bloeit. Toch altijd nog heel veel mensen aan de kant met een uitkering.
Veel zinvol werk is onbetaald, zorg en vrijwilligerswerk. Genoeg werkenden die hun werk als bullshitjob ervaren.

Verhouding werk-vrije tijd
De werkweek is officieel al decennia dalende. Toch zijn er ook hele volksstammen voor wie
overwerken een verborgen statussymbool is. Biedt het basisinkomen de mogelijkheid om echt minder
te gaan werken?

Regelgeving arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt kent veel wetten en regels. Werkgevers stellen dat er meer banen komen als
ontslagrecht en doorbetaling bij ziekte versoepeld worden. Het minimumloon is ook een bodem in de
betaling van werknemers. Wat kan er met deze regels gebeuren als iedereen een basisinkomen
geniet.

Robotisering
Er zijn voorspellingen dat de robot onze banen gaat inpikken en dat meer mensen hun baan verliezen.
Dat zou het basisinkomen noodzakelijk maken. Tegelijk is die voorspelling bij alle technische
revoluties gedaan en nog niet één keer bewaarheid geworden. Altijd ontstaan weer nieuwe banen.

Fiscaal
Huidige belastingsysteem is heel ingewikkeld. Arbeid wordt zwaar belast, winst en vermogen steeds
minder. Milieuvervuiling, grondstoffen, vliegen zijn bijna onbelast.

Kijk voor meer informatie op w w w . b i g b i c . n l

Uitkeringen en toeslagen
Het grote voordeel van een basisinkomen is dat dit in de plaats komt van alle uitkeringen en
toeslagen. Kan echt alles afgeschaft worden bij invoering van het basisinkomen?

Opties met hoogte, invullling en belastingen
Welke versies zijn er voor de hoogte van het basisinkomen. Is er een verschil tussen alleenstaanden
en samenwonenden? Hoe hoog is het basisinkomen voor kinderen.
Hebben rijken ook recht op een basisinkomen?

EU/Wereld/Vluchtelingen
Kun je als land het basisinkomen invoeren of kan dit alleen in EU-verband. Komen er dan nog meer
vluchtelingen naar Nederland?

Economisch, betaalbaarheid
Is het basisinkomen betaalbaar? Wat gebeurt er met het arbeidsaanbod ?
Kan de overheid ook besluiten het geld bij te drukken zoals de ECB jarenlang voor miljarden heeft
gedaan om schulden op te kopen?

Chronisch zieken/gehandicapten
Ook met een basisinkomen blijft er een groep kwetsbare mensen, chronisch zieken en gehandicapten.
Zij zijn niet in staat om zelf bij te verdienen bovenop het basisinkomen. Een extra uitkering zal
wederom een bureaurcratie betekenen en een relatie leggen tussen beperkingen en inkomen. Hoe
kan voor deze mensen gezorgd worden zonder opnieuw te vervallen in een uitkering met de bekende
nadelen ervan.
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Woningmarkt
Moet er ook iets veranderen op de woningmarkt? Tiny houses voor mensen die aan een basisinkomen
genoeg hebben of niet meer kunnen bijverdienen?
Verandert er iets als mensen niet (meer) gekort worden op hun basisinkomen (nu wel bij een uitkering)
als ze huisgenoten zijn?

Duurzaamheid
We kunnen nog heel lang vooruit op deze aardbol als we er met z'n allen zuiniger mee omgaan en
niet meer verbruiken dan de aarde opbrengt. Kan dat beter met de zekerheid van een basisinkomen?

Tijdspad: ineens of geleidelijk?
Kun je een basisinkomen geleidelijk invoeren, ga je eerst experimenten uitvoeren of doe je de
invoering net als bij de €uro, in één klap?

Bezwaren
Zijn er objectieve bezwaren tegen een basisinkomen? Voorbij de persoonlijke voorkeuren van voor- of
tegenstanders?

Draagvlak, maatschappelijke discussie, win-win
Is het basisinkomen een onontkoombare ontwikkeling die vanzelf werkelijkheid gaat worden, is het
een luchtkasteel van dagdromers? Kan het nog alle kanten op?
Hoe is het mogelijk het gesprek en het draagvlak een flinke impuls te geven?
Wie kunnen dit doen? Burgerinitiatieven, politici, ondernemers?

Kijk voor meer informatie op w w w . b i g b i c . n l

