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2 mei 2015
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. Geboorterecht
AMENDEERBAAR
Het leefbaar basisinkomen van de Basis Inkomen Partij is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen
voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing
van een maandelijkse toelage aan elke persoon die op dit moment in een positie verkeert niet in staat te zijn zichzelf
– en/of mensen in hun voogdij – financieel te handhaven tot een niveau dat de Menselijke Waardigheid verdient en
die momenteel dergelijke steun ontbreekt vanwege redenen buiten hun directe controle, waaronder – maar niet
beperkt tot – werkloosheid, gebrek aan toegang tot voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, een lichamelijke
handicap, gepensioneerd zijn of niet oud genoeg om een baan te hebben. Dit is binnen het inzicht dat het bestaan
van armoede en gebrek aan onderwijs als de sleutel tot het hebben van een baan en de middelen om te leven het
resultaat en de uitstroom is van het dysfunctioneren van het economische systeem, het verstrekken van een
oneerlijke verdeling van de Nationale Natuurlijke Bronnen, niet in staat elk levend individu te ondersteunen met
voldoende toegang tot fundamentele levensbehoeften. De meest directe remedie om het recht op leven enigerlei te
garanderen is door een regelarme bijstand af te dwingen bij de gemeenten voor diegenen die geen toegang hebben
tot hun fundamentele levensbehoeften, hen daardoor in staat te stellen een minimaal leven in te richten.

2. Participatief budgetteren (burgerbegroting) voor directe zeggenschap van de
burger bij het bestuur van de gemeente



AMENDEERBAAR


Wij staan voor het creëren en ondersteunen van participatieve budgetteringsprocessen (PB) waarmee we
de democratie verdiepen, sterkere gemeenschappen bouwen en overheidsbegrotingen rechtvaardiger en
effectiever maken. Een overgang van het huidige stelsel van representatie door gemeenteraden naar een
burgerparticipatie of directe democratie is voorstelbaar wanneer en als beetje bij beetje de raad vervangen
zal worden door de organisatie van ‘onderop’. Wij erkennen dat veel mensen zich geconfronteerd zien met
belemmeringen voor participatie aan de (lokale) overheid en we werken eraan om ervoor te zorgen dat
iedereen een gelijke stem heeft, ongeacht leeftijd, ras, financiële middelen of andere zaken. Om het
speelveld van de participatie te egaliseren en overheidsbegrotingen voor iedereen te laten werken:
●

Maken we er een prioriteit van de ondervertegenwoordigde groepen, zoals jongeren, mensen van kleur
en de mensen met lage inkomens te engageren

●

Werken we samen met lokale organisaties die nu al bezig zijn met het engageren van gemarginaliseerde
gemeenschappen

●

Voorzien we mensen van de gereedschappen om eerlijke en rechtvaardige uitgavenbeslissingen te
nemen.

3. Regelarme Bijstand
AMENDEERBAAR

Er zijn zoveel mensen die willen werken maar met 100.000 vacatures voor meer dan een miljoen werkzoekenden
raakt dit natuurlijk kant noch wal. Werkgevers ontvangen ongelofelijke hoeveelheden sollicitaties van mensen die
verplicht moeten solliciteren; dit kost de werkgevers onnodig veel geld om deze te verwerken. De Basis Inkomen
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 en vinden wij dat iedere gemeente zich moet onthouden van dergelijke praktijken
en er niet aan mag meewerken. 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. De Basis Inkomen 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.

4. Ontlasten van de overheidsbegroting
AMENDEERBAAR
Om de middelen vrij te maken om de bijstand hoger (leefbaar) te maken  in de richting van wat we noemen een
leefbaar basisinkomen  is de overheidsbegroting ontoereikend en daarom stellen we voor hiervoor de winsten van
grondstoffen en nutsbedrijven aan te wenden.

5. Wat er in de begroting moet staan



AMENDEERBAAR


De gemeente zal geld moeten uitgeven aan kwesties die echt relevant zijn voor de burgers, dingen als onderwijs,
(jeugd)zorg en andere zaken die voor de burger van belang zijn: dat is wat er in de begroting zal staan.

6. Gemeenteafdeling Bedrijfsplanning voor duurzaam ondernemen 
AMENDEERBAAR
Een punt dat naar veel geld verspillen neigt, is het punt dat er nieuwe bedrijven opgestart worden en deze vervolgens
mislukken. Vanuit dat perspectief stellen we voor dat er – zoals je hebt met stadsplanning – er een bedrijfsplanning in

het leven geroepen wordt, waarin vastgesteld wordt welk type bedrijven de gemeenschap kunnen onderhouden en
ook mogelijk zijn binnen de geldhoeveelheid die er bestaat. Dat die bedrijven uitgedacht worden en aan de burger
aangeboden worden om op te pakken met de volledige steun van de afdeling bedrijfsplanning hetgeen als een
overheidstaak deel moet worden van de gemeente; een bedrijfsondersteunende functie dus die ervoor zorgt dat
bedrijven niet mislukken.
Bedrijfsplanning zal enorme hoeveelheden geld besparen hetgeen het een zeer goedkope oplossing maakt voor een
situatie waarin er schijnbaar eindeloze hoeveelheden geld eindigen in òf inbeslagname en/of mislukking en/of
misbruik en/of wanbeheer. In dit stadium zijn er geen werkelijke cijfers bijgehouden van dit alles – we krijgen de echte
getallen nooit te weten van hoeveel er eigenlijk verspild is. Er wordt meer verspild door inbeslagname, wanbeheer en
het misbruik van stichtingen voor commerciële doeleinden dan wat er nodig is om een leefbaar basisinkomen tot
stand te brengen.

7. Burgeraandeelhouderschap

AMENDEERBAAR


We stellen voor dat alle burgers aandeelhouders worden van de natuurlijke hulpbronnen en nutsbedrijven van ons
land en de winsten van deze bedrijven te gebruiken om een leefbaar basisinkomen van te financieren. Het voorstel
houdt in dat iedere burger in Nederland aandeelhouder wordt van mensenrechtenbedrijven (zoals watervoorziening,
elektriciteit, telecommunicatie, media etcetera) en natuurlijke hulpbronbedrijven (bijvoorbeeld gaswinningsbedrijven),
volgens het principe dat dergelijke punten nooit eigendom zouden moeten zijn van particulieren, omdat ze in het
voordeel van de hele samenleving moeten functioneren. Een dergelijke aanpassing zou het economische landschap
vanuit een politiek perspectief drastisch veranderen. Waar voorheen alle grote bedrijven die door lobbying
verandering op het hoogste niveau kunnen effectueren eigendom waren van de elite in de samenleving – zouden nu
veel grote bedrijven in eigendom van de mensen zijn en zodoende een bron worden van effectieve economische
invloed en een voertuig voor politieke deelname op een niveau dat eerder gewoonweg niet bestond.

8. Rentevrije economie

AMENDEERBAAR


Rente zorgt ervoor dat banken rijker worden en ook de 10% die al veel geld bezitten. In de prijs van wat u 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 Basis Inkomen Partij (BIP) voor een
rentevrije economie zodat deze deels ongemerkte geldstroom stopt. De overheid moet dus besluiten om de
geldcreatie zelf te gaan doen in plaats van het over te laten banken die in privé eigendom zijn.

9. Echte/directe democratie

AMENDEERBAAR


Democratie kan opnieuw vorm gegeven worden door instrumenten als bijvoorbeeld verplichte budgetreferenda en
digitale burgerpanels; deze burgerinstrumenten dienen een minimumvereiste zijn voor een gemeente om deze te
kwalificeren als een democratisch bestuur. Dit verhoogt de betrokkenheid van de burgers.

10. Beslagvrije voet is gelijk aan de ‘regelarme bijstand’

AMENDEERBAAR


Bescherming van de ‘regelarme bijstand’: beslagvrije voet is gelijk aan de ‘regelarme bijstand’. Consequentie is dat
men alleen schulden aan kan gaan op inkomen dat boven de regelarme bijstand ligt. Bijvoorbeeld inkomsten uit
arbeid, uit pensioen, uit kapitaal enzovoort. Problemen met deurwaarders waardoor men in nog grotere armoede kan
komen, zijn dan verleden tijd. Deze kunnen dan alleen beslag leggen op inkomen boven de ‘regelarme bijstand’.
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