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Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande
programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten van het politieke
programma voor aan het congres (HR art. 5.2).

1. Oplossen van armoede


AMENDEERBAAR


Wij staan voor het beeindigen van honger en armoede in stad en land. Wij pleiten voor een menswaardig bestaan
voor iedereen. Zolang er voedselbanken zijn en meer dan 1,2 miljoen mensen onder of op de armoedegrens leven
kunnen we onszelf geen beschaafd land noemen. De gemeentelijke overheid is er in de eerste plaats voor om het
leven van haar burgers als ook bedrijven die de bevolking ten goede komen te faciliteren en ondersteunen. De
gemeente en de werkbedrijven dienen niet om burgers af te schrikken wanneer zij inkomensondersteuning
aanvragen bij werkloosheid of ziekte zoals nu het geval is. Er is geld zat om iedereen van voldoende geld te voorzien
maar dit moet dan wel eerst in roulatie gebracht worden. Zo komt een einde aan armoede.

2. Bijstand regelarm maken d.m.v. een gemeenteraadsbesluit
AMENDEERBAAR
De Basisinkomen Partij vindt dat werken alleen toegestaan zou moeten worden tegen een goed loon.
Mensen die werken ‘met behoud van uitkering’ hebben niet dezelfde rechten als een werknemer die een
arbeidscontract heeft, daarom moet deze vorm van dwangarbeid verdwijnen. Wij pleiten voor de afschaffing
van verplichtingen bij de uitkering waaronder sollicitatieplicht, je kapitaal ‘opeten’, verplicht ‘vrijwilligerswerk’,
verplichte reïntegratietrajecten, verplichte sollicitatietrainingen en huisbezoeken toestaan. “Het is niet
verplicht maar kan gevolgen hebben voor je uitkering” zoals dat zo mooi wordt gebracht door de
uitkeringsinstanties, wat gewoonweg een open dreigement is. Werken op basis van Quid pro Quo (voor wat
hoort wat) is geen geldig uitgangspunt als het op uitkeringen aankomt want ofwel iemand wil wel werken
maar er is geen baan of iemand is niet in staat te werken en dan kun je geen tegenprestatie verwachten. Als
iemand geen zin heeft om te werken zien wij dat ook niet als een probleem omdat dat er niet zoveel zullen
zijn, De controle en activeringskosten zijn weggegooid geld.
De Basisinkomen Partij baseert haar beleid op een ‘geven’economie; economie begint met geven. We zijn
voorstander van ondersteuning bij werk/vrijwilligerswerk zoeken/vinden hetgeen wat anders is dan het onder
dwang en dreigementen opleggen van (vrijwilligers)werk; hierin dient een zorgvuldig onderscheid gemaakt
te worden.

3. Minimumloon van tweemaal het leefbaar basisinkomen
AMENDEERBAAR
We stellen voor dat het minimumloon wordt verdubbeld ter hoogte van tweemaal het leefbaar basisinkomen. Dit
betekent dat er zowel een reeks hervormingen nodig zijn om het basisinkomen op een leefbaar niveau te brengen als
om het minimumloon op tweemaal de hoogte van dat niveau te brengen. Het basisinkomen moet voldoende voor een
individu zijn om waardige leefomstandigheden te hebben met gegarandeerde toegang tot hun fundamentele
menselijke geboorterechten: voedsel, water, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, kleding, vervoer, openbare
diensten, enz..
Nu, om mensen te motiveren om te werken, moet het nieuwe minimumloon het dubbele van het leefbaar
basisinkomen zijn in de meest voorkomende economische activiteiten die momenteel verbonden zijn met retail
werknemers, kelners, kassières, transportarbeiders, fastfoodindustrie, enz.. Dus, iedereen die echt een topkwaliteit
levensstijl wil zal meer willen dan het leefbaar basisinkomen en en zichzelf blijven opleiden, verdere vaardigheden
ontwikkelen om meer geld te verdienen.

4. Stop de bezuinigingen, stop de staatsschuld
AMENDEERBAAR
De staatsschuld loopt op doordat er rente berekend wordt. 7 miljard per jaar komt er bovenop de staatsschuld door
de rente die berekend wordt. Hierdoor houden de bezuinigingen nooit op, het is dweilen met de kraan open.
Bezuinigen werkt averechts met name in een tijd dat de economie het zwaar heeft. We zouden helemaal geen
begrotingstekort hebben als we de staatsschuld af hadden betaald, wat mogelijk was geweest als er geen rente
bestond.
Bezuinigingen en snijden in kosten betekent snijden in banen betekent minder belastinginkomsten en geld om de
economie te bewegen betekent meer bezuinigingen en snijden in kosten betekent het verlies van meer banen en zo
draaien we in een neerwaartse spiraal vast. In de Grondwet dient te worden opgenomen dat de staat geen schuld
mag maken.

5. Verbod op huisuitzettingen
AMENDEERBAAR
In Nederland vinden meer dan 20 huisuitzettingen per dag plaats. De Basisinkomen Partij vindt dat dit tot elke prijs
voorkomen moet worden. Iemand uit zijn woning zetten om louter financiële redenen is mensonterend en is zeer
schadelijk voor alle betrokkenen. Een campingplaats is geen woning, families kunnen erdoor uit elkaar gedreven
worden. Niemand mag zijn huis/onderdak verliezen, gebeurt dit wel dan schiet de samenleving ernstig tekort en dat

mogen we niet accepteren. Een woning is een eerste levensbehoefte, een mensenrecht. Met een leefbaar
gegarandeerd basisinkomen hoeft niemand zijn huis te verliezen.
Het eigen kapitaal van een huis wordt niet meegewogen bij basisinkomen. 
Veel huizen staan onder water en dus is
er geen sprake van eigen kapitaal. Modaal met eigen huis wordt niet verplicht om het huis 'op te eten' (vrijstelling

woning als eerste levensbehoefte en een huis is geen geld, het is om te wonen). Men mag niet uit z'n huis worden
gezet. Als iemand in inkomen omlaag gaat en op een basisinkomen aanspraak moet maken dan wordt voor de
hypotheek alleen het bedrag bestemt wat ervoor staat in de inkomensberekening van de partij. De hypotheek moet
dan over een langere termijn uitgespreid worden. Banken worden dan voorzichtiger met het verstrekken van
leningen.

6. Transparante overheidsfinanciën om de bevolking informeren
AMENDEERBAAR
Aan boekhoudfraude maakt bijna iedere gemeente of overheid zich schuldig. Dat wil zeggen dat het resultaat over
een bepaald jaar van de gemeente wordt opgeblazen of opzettelijk laag gehouden. Een verlies of winst is onderdeel
van het beleid en wordt aangepast wanneer dit in het straatje van de gemeente of overheid past. Het resultaat
beïnvloedt ook de begroting van een volgend jaar.
De burgers hebben recht op transparantie en hoeven bedrog noch corruptie te accepteren. Een correcte
boekhouding en een correcte opzet zal dit voorkomen en het is aan te raden dat er in de regelgeving geplaatst wordt
dat een gemeente geen schuld kan maken. De gemeente zal geld moeten uitgeven aan kwesties die echt relevant
zijn voor de burgers, dingen als onderwijs en gezondheidszorg. Zaken die voor de burger van belang zijn, dat is wat
er in de begroting zal staan.

7. Lenen zonder rente
AMENDEERBAAR

Rente moet vervangen worden door een leengarant stelsel: wereldwijd risicospreidend lenen. Banken lenen geld uit
en moeten daarbij het risico aanvaarden dat ze minder geld terug zouden kunnen krijgen als dat ze uitgeleend
hebben. Aan de andere kant moeten ze mee profiteren als succes wordt behaald ofwel winst wordt gemaakt met het
uitgeleende geld. In het geval van hypothecaire geldleningen zou een bank dus zowel moeten delen in het verlies als
in de winst bij de verkoop van een huis waarop de hypotheek rust. Gedeelde verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit
in de klantbenadering is waar we heen zouden moeten. Samen werken aan verbetering van de situatie, in plaats van
blokken vormen tegen elkaar. En als dat betekent dat de restschuld een gedeelde verantwoordelijkheid is, betekent
dat ook dat overwaarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. Samen de lasten, maar dan ook samen de lusten als
de prijzen aantrekken. Bij bedrijfskredieten zou je kunnen denken aan een opslag op de aflossing van de lening in
jaren dat er winst gemaakt wordt en een vermindering van de aflossing in jaren dat er verlies gedraaid wordt of in
opstartjaren. Risicospreidend lenen om de maatschappij en economie te smeren en te ondersteunen.

8. Duurzame prijsvorming
AMENDEERBAAR

Om bedrijven en ondernemingen in staat te stellen in een minimumloon te voorzien tegen het dubbele van het
leefbaar basisinkomen, is een duurzame prijsbepaling voor producten en diensten vereist. De prijzen moeten de
inbreng van kapitaal weerspiegelen en de kosten van het menselijk kapitaal omvatten binnen het productieproces
van goederen en diensten.

9. Belasting
AMENDEERBAAR

B
innen het leefbaar gegarandeerd basisinkomen zullen directe of persoonlijke fiscale methoden beëindigd worden.
Alleen indirecte belastingmethoden zullen worden gefaciliteerd, onder meer in de vorm van BTW, omzetbelasting en
invoerrecht. Er zal niet langer een noodzaak zijn aan overmatige belasting, omdat de rol en de taken die de overheid
vereist zal zijn uit te voeren en te financieren, minimaal zullen zijn. Het bedrag aan belasting voor elk individu zal
direct gerelateerd worden aan de eigen activiteiten en participatie binnen een bepaald systeem of deel van de

samenleving (bijv. tolwegen/rekeningrijden).

10. Winsten uit de automatisering/robotisering uitkeren als een basisinkomen

AMENDEERBAAR


