Levenspartners
In tijden van (echt)scheiding kan iedere partner gewoon
verder met zijn of haar leven zonder financiële problemen.

De Basis Inkomen Partij erkent een Gelijk Economisch
Recht dat waarborgt dat alle financiële benodigdheden
toegankelijk en beschikbaar zijn om zo zeker te stellen dat
de fundamentele vereisten voor een gezond en vervullend
leven gerealiseerd kunnen worden
Studenten
Hoeven zich niet meer in de schulden te steken om te
kunnen studeren. Iedere student kan zijn studie gemakkelijk
betalen vanuit zijn persoonlijk leefbaar basisinkomen.
65plussers
Kunnen ongestoord van hun oude dag genieten.
Ze mogen samenwonen met wie zij willen en hoelang zij dit
willen zonder dat de overheid hier controle op uitoefent en
hun uitkering kort. Het basisinkomen is strikt persoonlijk, dus
de relatie die je hebt doet er niet meer toe.
Werknemers
Zullen pas een baan aannemen als het werk hen bevalt. Dat
brengt meer plezier in het werk. Zij hoeven geen baan uit
overlevingsangst meer te accepteren, want op een
gegarandeerd basisinkomen kunnen zij in ieder geval
aanspraak maken.
Ondernemers, ZZP’ers, kunstenaars
Een leefbaar basisinkomen zal besteed worden in de lokale
economie en zal zo meer geld in omloop brengen zodat er
meer werk zal komen. Doordat de koopkracht flink zal
toenemen, ontstaat er meer vraag naar producten en
diensten. Gedoeld wordt hierbij niet op een blinde
consumentenmarkt maar op een burgerondersteunende
vorm van ondernemen waarbij d.m.v. de prijsstelling
(duurzame prijsvorming) rekening wordt gehouden met de te
betalen degelijke lonen aan de werknemers.

Uitkeringsgerechtigden
Dankzij het basisinkomen is er geen systeem van
uitkeringen, toeslagen en regelingen meer nodig. Dit
vereenvoudigt het huidige geldverslindende
controleapparaat substantieel. Momenteel heeft iedere
uitkering het karakter van een gunst van de overheid aan de
burger. Om deze gunst te kunnen krijgen, worden steeds
meer tegenprestaties geëist op straffe van het stoppen van of
korten op de uitkering. De invoering van het leefbaar
basisinkomen betekent het einde aan de mensonterende
praktijken van dwang, intimidatie en machtsmisbruik door
ambtenaren.
Ouders
Eén van de ouders kan er voor kiezen om de kinderen op te
voeden in plaats van te kiezen voor een carrière, zonder dat
er pijnlijke financiële consequenties ontstaan. De zorg voor
de kinderen kan dankzij het leefbaar en gegarandeerd
basisinkomen optimaal zijn.

Wat houdt het basisinkomen van de BIP in?
Nutswinsten delen
Het basisinkomen van de BIP is een vast hoog genoeg
maandinkomen dat uitgekeerd wordt van de winsten van
nuts en hulpbronbedrijven. De overheid is niet in staat
dergelijke bedragen over te maken op het niveau dat
gewenst is voor een leefbaar inkomen. De focus van de
Basis Inkomen Partij ligt op het voorkomen van oorlogen en
het herverdelen van het oorlogsbudget voor het leefbaar
basisinkomen als een duurzaam economisch model.
Gegarandeerd
Het basisinkomen is onvoorwaardelijk voor hen die geen
inkomen hebben uit andere bronnen. Door de overheid
worden geen tegenprestaties gevraagd.
Vanaf 18 jaar
Voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar. Voor kinderen onder
de 18 jaar blijft kinderbijslag van toepassing.
Leefbaar
De hoogte zal uitkomen tussen ca. € 1400, en € 2100, netto
per maand. De ondergrens moet voldoende hoog zijn wil de
toename aan koopkracht een gunstig effect hebben op de
economie in zijn geheel.
Geen uitkering, maar een mensenrecht
Een uitkering ontvang je voorwaardelijk, het basisinkomen
ontvang je onvoorwaardelijk omdat het een mensenrecht is.
Burgeraandeelhouderschap
Alle burgers dienen aandeelhouders te worden van de
natuurlijke hulpbronnen en nutsbedrijven van ons land en
de winsten van deze bedrijven gebruiken we om een
leefbaar basisinkomen van te financieren. Dit volgens het
principe dat dergelijke bedrijven nooit eigendom zouden
moeten zijn van particulieren, omdat ze in het voordeel van
de hele samenleving dienen te functioneren. Een dergelijke
aanpassing zou het economische landschap vanuit een
politiek perspectief drastisch veranderen in die zin dat veel
grote bedrijven in eigendom van de mensen zullen zijn en
zodoende een bron van effectieve economische invloed
worden en een voertuig voor politieke deelname op een
niveau dat eerder gewoonweg niet bestond.

Ieder mens geld

Minimumloon
Met het basisinkomen is het van vitaal belang om het
'bestaansloon' of het 'basisminimumloon' te veranderen en
hier is het aangeraden dat het minimumloon tenminste het
dubbele van het basisinkomen is, zodat het een motivatie is
voor mensen die een extravaganter of luxueuzer leven
zouden willen leiden om werkelijk het werk te doen, terwijl
het basisinkomen ervoor zorgt dat verder iedereen genoeg
heeft om zichzelf fatsoenlijk te kunnen bedruipen.
De Basis Inkomen Partij erkent een Gelijk Recht van
Toegang tot natuurlijke, financiële, wetenschappelijke en
intellectuele middelen, zodat iedereen vrij en
onbelemmerd toegang heeft tot de fundamentele
bouwstenen van het leven
Wie gaat dat betalen?
Elke democratische regering heeft in de eerste plaats en
voor alles verplichtingen jegens de burgers van het eigen
land. Om enorme sommen publiek geld te besteden om
militaire acties te financieren onder het mom van humaniteit
heeft geen zinnige betekenis wanneer thuis zulke zaken als
werkeloosheid, ontoereikende onderwijsprogramma’s of
gezondheidszorgstelsels van alle dag zijn en in toenemende
mate problematisch zijn. Om de wereld te verbeteren moeten
we thuis beginnen. Dus, een tweede belangrijke en
toepasselijke geldbron om het Leefbaar Basisinkomen te
financieren is het herbestemmen van de militaire budgetten.
Maar al die luie uitkeringstrekkers dan?
Bezuinigingen en snijden in kosten betekent snijden in
banen hetgeen betekent minder belastinginkomsten en geld
om de economie te bewegen hetgeen betekent meer
bezuinigingen en snijden in kosten betekent het verlies van
meer banen en zo draaien we vast in een neerwaartse
spiraal. Het verlies van een baan houdt tegenwoordig in dat
men binnen een kort aantal jaren in de bijstand komt te zitten
omdat er een slechte werkgelegenheid is. Hoe komen we in
een opwaartse spiraal? Uit experimenten met het
basisinkomen in bijvoorbeeld Dauphin (Canada) en Otjivero
(Namibië) is gebleken dat de meeste mensen die een
inkomensgarantie hebben en zich niet voortdurend zorgen
hoeven te maken hoe ze de eindjes aan elkaar moeten
knopen, gaan participeren in de samenleving.

Duurzame prijsvorming
Om bedrijven en ondernemingen in staat te stellen in een
minimumloon te voorzien tegen het dubbele van het leefbaar
basisinkomen, is eenduurzamie prijsbepaling voor
produkten 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.
Belasting
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).
Rentevrije economie
Rente zorgt ervoor dat banken rijker worden en ook de 10%
die al veel geld bezitten. In de prijs van wat je koopt zit een
deel rente, dit kan wel 40% van het bedrag zijn. Dit geld gaat
naar banken en toch al rijke investeerders. Rente bevordert
zo de groei van de ongelijkheid in de samenleving. Daarom
kiest de BIP voor een rentevrije economie zodat deze
ongemerkte geldstroom stopt.
Echte/directe democratie
Met het internet is er geen noodzaak of rechtvaardiging voor
de enkelen om te beslissen voor de velen. We zijn voor een
Nederland op weg naar de burgerbegroting, het participatief

budgetteren m.b.t. de bestemming van gemeentebudgetten.
Automatisering, transparantie en digitalisering van geld
De implementatie van een economisch systeem op basis
van het leefbaar gegarandeerd basisinkomen vereist
processen waarbij de maatschappelijke dienstverlening, de
fabricage en productie, evenals de algemene logistiek op de
meest efficiënte en praktische manier moeten worden
aangepakt. Daartoe zullen digitalisering en automatisering
verplicht zijn om aan de ene kant te voldoen aan de vlotte
werking van het systeem en aan de andere kant fouten en
menselijke tussenkomst te minimaliseren in de vorm van
vergissingen en opzettelijk misbruik. Automatisering zal ook
zorgen voor transparantie en toezien op het reglement, zoals
het basisminimumloon, om te garanderen dat niemand
probeert het systeem te bedonderen  zowel op een
persoonlijke, bedrijfs als overheidsbasis. Voortschrijdende
automatisering en de daaruit voortvloeiende transparantie
van gegevens en geldoperaties, samen met een overdracht
van contant geld naar digitaal geld, zal resulteren in een
verminderde mogelijkheid en bereidheid om deel te nemen
aan illegale financiële transacties door individuen en
georganiseerde groepen.
Onderzoek en discussie
Het basisinkomen is dus niet zomaar het volgende voorstel
maar omvat een compleet hervormingssysteem waardoor
vrijwel ieder aspect van mens en maatschappij wordt
beïnvloed. Er is niet alleen al voldoende wetenschappelijk
bewijs verzameld om te staven dat het met alle mensen
daardoor zowel qua welvaart als persoonlijke ontwikkeling
een stuk beter zal gaan, maar er zijn ook aanwijzingen dat
de maatschappij als geheel een flinke opknapbeurt te
wachten staat: minder criminaliteit, beter onderwijs, geen
armoede, minder regels en minder overheid, betere zorg,
beter ondernemersklimaat, enzovoort, enzovoort.
We kunnen een beter Nederland achterlaten, dit is de
schets die wij voorstellen hoe het aan te pakken,
Nederland kan veranderen als wij veranderen…

Donateur of (actief) lid worden?
Bezoek de website
www.basisinkomenpartij.nl

