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VOORWOORD 
 

 

Dit document is het beleidsplan van Politieke Partij voor Basisinkomen (BIpartij). 

 

De BIpartij is opgericht op vier oktober 2013 in Woerden door een initiatief van 

een aantal vrijwilligers. De BIpartij bestaat om de politieke betrokkenheid en 

positie van alle Nederlands Ingezetenen te versterken en hen een politiek 

alternatief te bieden in Nederland. De BIpartij heeft aandacht voor het menselijk 

als dierlijk welzijn, milieu, educatie en de hervorming van ons geldstelsel wat 

allen belangrijke aspecten zijn voor de Nederlandse samenleving. Het doel van 

deze partij is het activeren, motiveren, informeren en stimuleren van burgers in 

alle lagen van de samenleving middels het voeren van het dialoog, het 

publiceren van artikels, het organiseren van meetings en ledenvergaderingen en 

congressen. Daarnaast streeft de BIpartij om haar standpunten op gemeentelijk 

als landelijk niveau te vertegenwoordigen. 

 

Een beleidsplan maakt onderdeel uit van de vereisten om de status Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen alsmede een helder overzicht te 

geven aan alle belangstellenden van de BIpartij. Bij het opstellen van dit 

beleidsplan is rekening gehouden met alle vereisten die gesteld worden aan een 

beleidsplan. 

 

Een ANBI heeft als voordeel dat organisaties en particulieren giften boven een 

bepaald bedrag mogen aftrekken van de belasting en dat de Partij gevrijwaard 

wordt van het betalen van belasting over de ontvangen giften en schenkingen. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

 

Missie, Visie en Doelstellingen van de Partij 

Werkzaamheden (activiteiten) van de Partij 

De manier waarop de Partij haar financiële middelen ontvangt 

Het beheer van het vermogen van de Partij 

De besteding van het vermogen van de Partij 

Het functioneren van het bestuur 

 

 

Ondergetekenden, 

Het Bestuur 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

De Basisinkomen Partij (hierna BIpartij) heeft zich als doel gesteld om mee te 

doen met de tweede kamer verkiezingen van 2017. Dit doel is met behaald en 

het resultaat kunnen evalueren om de verkiezingen in 2021 een nog groter 

succes te maken. 

 

De uitdagingen waarvoor de BIpartij staat is het vergroten van haar achterban, 

het uitbreiden van haar actieve netwerk, het vinden van sponsoren, het 

vergroten van donaties en giften, en het verhogen van de nationale bekendheid. 

Deze activiteiten zijn noodzakelijk voor de BIpartij om haar doelstellingen te 

verwerkelijken. Doorzettingsvermogen, enthousiasme, inzet en een duidelijk en 

helder doel is hiervoor benodigd.  

 

Het bestuur wil middels dit beleidsplan laten zien hij zij naar de toekomst wordt 

kijkt en welke maatregelen het wil treffen om de BIpartij haar doelstellingen te 

laten behalen. 

 

Het doel is dat de BIpartij in samenwerking met haar achterban, een 

volksvertegenwoordiging wordt dat maatschappelijke problematiek vertaald in 

oplossingen middels het gebruik van gezond verstand en het includeren van alle 

facetten die het leven op deze wereld substantiëren om tot deze oplossingen te 

komen. 

 

De BIpartij staat positief tegenover samenwerkingsverbanden met organisaties 

of individuen die een basisinkomen nastreven en niet in strijd zijn met de 

maatschappelijke belangen. De BIpartij acht van zichzelf de interne 

communicatie en onderzoeken deelt met haar achterban om hen te 

substantiëren  in verdere zelfeducatie en hen de economische ontwikkelingen en 

problematiek voor te leggen, zodat meegenomen kunnen worden in de 

veranderingen die een Leefbaar Basisinkomen met zich mee zal brengen ten 

behoeve van het algeheel welzijn van de Nederlandse Burger en haar omgeving.  
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Hoofdstuk 2 Visie en Missie 

2.1 Missie 

De BIpartij biedt de Nederlandse samenleving een politiek alternatief dat 

middels een leefbaar basisinkomen inzet op continue armoede bestrijding, het 

bevorderen van de  sociale ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing, het 

verhogen van het menselijk en dierlijk welzijn en het beschermen en 

onderhouden van het milieu.  
 

2.2 Visie 

De BIpartij stelt dat overlevingsangst verre gaande maatschappelijke en 

persoonlijke ontwikkelingen laat stagneren, corruptie bevorderd  en de 

geestelijke- alsook de fysieke welgesteldheid van mens, dier en aarde hieronder 

lijden. Economische en technologische hervormingen zijn noodzakelijk, zodat 

ieder mens in de Nederlandse samenleving tenminste voorzien is in zijn/haar 

basisbehoeften. Door de overlevingsangst van de mens te ontnemen zal dit 

direct leiden tot verbeteringen in het sociaal klimaat, het creatieve en 

samenwerkend vermogen van de mens bevorderen en hierdoor zal er meer 

ruimte en innovatief vermogen ontstaan om de ecologische uitdagingen 

waarvoor wij op mondiaal niveau staan effectief richting te geven. De BIpartij zal 

ingrijpen op wet- en regelgeving en voorstellen of actieplannen opzetten om de 

hedendaagse maatschappelijke problematiek te reduceren of op te lossen. Om 

dit te substantiëren zal de BIpartij met de nodige inzet - met behulp van 

vrijwilligers – haar achterban vergroten en verdere samenwerkingsverbanden 

aan gaan in zowel de fysieke als de digitale wereld alsmede haar vermogen 

inzetten op verdere marketing of het inhuren  van toonaangevende sprekers om 

het maatschappelijk draagvlak te vergroten en de benodigde kennis en 

vaardigheden als zulks te verwerven. 
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Hoofdstuk 3 Doelstellingen en Ambities 

3.1 Doelstellingen 

De BIpartij heeft de volgende doelen gesteld voor de lange termijn: 

 
 Directe honger en armoede bestrijding door het landelijk invoeren van 

een gegarandeerd Leefbaar Basisinkomen binnen een kabinetsperiode 

van vier jaar. 
 Het invoeren van Participatief Budgetteren (Burgerbegroting) op 

gemeentelijk niveau middels vertegenwoordiging op gemeentelijk danwel 

landelijk niveau.  
 Het invoeren van een minimumloonnorm van tweemaal het Leefbaar 

Basisinkomen na invoering van het gegarandeerd Leefbaar Inkomen. 
 Het direct invoeren van een verbod op huisuitzettingen bij 

vertegenwoordiging in de Tweede kamer. 
 Het invoeren van gemeenteafdelingen Bedrijfsplanning om Duurzaam 

ondernemen te stimuleren na de invoering van het gegarandeerd 

Leefbaar Basisinkomen. 
 Het invoeren van duurzame prijsbepaling voor producten en diensten na 

de invoering van het gegarandeerd Leefbaar Basisinkomen. 
 De winsten van grondstofdelving en nutsbedrijven beschikbaar maken 

voor de financiering van het gegarandeerd Leefbaar Basisinkomen door 

burgers aandeelhouder te maken van deze bedrijven na de invoering van 

het van gegarandeerd Leefbaar Basisinkomen. 
 Het direct invoeren van de mogelijkheid een Regelarme Bijstand te 

verwezenlijken d.m.v. gemeentebesluiten bij vertegenwoordiging in de 

Tweede kamer. 
 Het streven naar een rentevrije economie door alternatieven te creëren 

waarbij ook lenen tegen rente vervangen wordt door een 

leengarantstelsel. 
 De politieke burgerparticipatie bevorderen 
 De staatsschuld terugdringen en bezuinigen te stoppen of te beperken bij 

vertegenwoordiging in de Tweede kamer. 
 Beslagvrije voet gelijk stellen aan het Leefbaar Basisinkomen 
 Een bindende volksraadpleging/referendum mogelijk maken in Nederland. 
 Transparantie overheidsfinanciën met actieve informering van de 

Nederlandse samenleving. 
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3.2 Ambities 

 

Het bestuur heeft de volgende ambities geformuleerd, getoetst op haalbaarheid 

en waarde: 
 Binnen vier jaar ons betalende ledenbestand vergroten met tenminste 

25%. 
 Binnen drie jaar de leden op onze openbare Facebookgroep met 

tenminste 25% laten toenemen. 
 Binnen twee jaar het bezoekersaantal op de website laten toenemen met 

tenminste 25%. 
 Binnen twee jaar minimaal 2 vrijwillige ondersteuners voor het Landelijk 

Bureau werven. 
 Binnen twee jaar gaan wij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 

tenminste 1 gemeente. 
 Binnen twee jaar vernieuwen wij onze website en logo. 
 Binnen één jaar het bedrag uit lidmaatschappen en donaties tenminste 

kostendekkend laten zijn. 
 Meedoen aan de landelijke verkiezingen in 2021. 
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Hoofdstuk 4 Activiteiten en analyse 

4.1 Activiteiten 

Conform het huishoudelijk reglement vervult het Landelijk Bestuur alle taken 

naast hun bestuurlijke taken wanneer er geen commissies ingesteld zijn of de 

vacatures niet zijn opgevuld om de continuïteit van de Partij te waarborgen. Om 

inzage te geven in alle uitgevoerde activiteiten is waar mogelijk het onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende activiteiten en welke onderdelen zij zorg voor 

dienen te dragen. 
 

Landelijk Bestuur 
 Algemene leiding 
 Twee wekelijkse online vergadering 
 Voorstellen met betrekking tot de begroting 
 Voorstellen met betrekking tot reglement 
 Voorstellen met betrekking tot het politiek programma 
 Bijeenroepen van het congres/ledenvergaderingen 
 Verkiezingscampagne bepalen 
 Opstellen van de jaarrekening 

 

Landelijk Bureau 
 Uitwerken communicatie met leden en andere partijorganen 
 Verspreiden van de communicatie met leden en andere partijorganen 

namens het Landelijk Bestuur 
 Communicatie verzorgen bij het bijeenroepen van het 

congres/ledenvergadering 
 Opstellen en publiceren van vacatures 
 Werven van vrijwilligers voor het opvullen van vacatures 
 Werven van gelden 

 

Landelijk Programmacommissie 
 Ontwerpen en voorbereiden van het conceptverkiezingsprogramma ten 

behoeve van de verkiezingen op landelijk en Europees niveau 
 Overleggen van het conceptverkiezingsprogramma met het Landelijk 

Bestuur 
 Adviseren van de leden bij ingediende moties en amendementen inzake 

het verkiezingsprogramma 

 

Landelijke Besluitvormingscommissie 
 Voorbereiding besluitvorming voor het congres 
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 Verzorgt de congresleiding 
 Opstellen van de notulen van het congres of referendum 
 Bewaking van uitvoering van de besluiten van het congres door het 

Landelijk Bestuur 
 Bewaking van tijdige publicatie van congresstukken door het Landelijk 

Bestuur 
 Bewaking van overeenstemming met de Statuten en Huishoudelijk 

Reglement voor de gehele Partij 

 

Landelijke Verkiezingscommissie 
 Bewaking van de verkiezingsprocedures voor de gehele Partij 
 Organisatie van verkiezingen van leden van besturen, commissies en 

vertegenwoordigers op landelijk niveau 
 Controle en verificatie van de informatie van kandidaten 
 Vasstellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag 
 Voorstellen wijzigingen kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures op 

congres 

 

Verkiezingscommissies (decentraal) 
 Organisatie van verkiezingen van leden van besturen, commissies en 

vertegenwoordigers 

 

Landelijke Financiële commissie 
 Uitvaardigen van richtlijnen ten behoeve financieel toezichthoudende taak 

voor de gehele Partij 
 Advisering tijdens congres inzake goedkeuring en vaststellen begroting, 

jaarrekening en andere financiële aangelegenheden 
 Financieel toezicht houden op het Landelijk Bestuur 
 Verstrekken van informatie omtrent vrijwilligersvergoedingen 

 

Financiële commissie / Kascommissie (decentraal) 
 Financieel toezicht houden op het bestuur 
 Verslaggeving tijdens ledenvergaderingen 

 

Lijstadviescommissie / Stemadviescommissie 
 Adviseren van volgorde kandidaatstelling op een lijst op congres in 

samenwerking met Landelijke Verkiezingscommissie 

 

Wethouders- gedeputeerdencommissie 
 Adviseren van volgorde kandidaatstelling op een lijst of vervulling op een 

ledenvergadering in samenwerking met Landelijke Verkiezingscommissie 
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Geschillencollege 
 Verzorgen juiste afhandeling van geschillen conform de Statuten en 

Huishoudelijk Reglement 

 

Talentencommissie 
 Scouten en begeleiden van talent 
 Advisering opleidingsmogelijkheden 

 

Redactieraad 
 Verzorgt regelmatige uitgave van een partijblad of nieuwsbrief voor de 

leden 

 Verzorgt de aanwezigheid van de Partij  middels een website en 

onderhoud daarvan 

 Verzorgt de aanwezigheid van de Partij op social media en onderhoud 

daarvan 

4.2 Analyse 

Hieronder volgt een analyse van alle beschikbare informatie op 1 januari 2017 

voor een duidelijke weergave van de stand van zaken en zoals is besproken op 

het congres van oktober 2016. Iedere oktober zal de data beschikbaar openbaar 

gemaakt worden van het voorgaande boekjaar.  
 

4.2.1  Bezetting 

De BIpartij kent momenteel vier bestuurders (minimaal: 3 bestuurders en 

maximaal: 7 bestuurders mogelijk). De BIpartij heeft geen personeel, noch heeft 

zij andere vrijwilligers in dienst dan het huidige bestuur.  
 

4.2.2 Leden 

Het aantal landelijke leden is gesteld op 90. Het aantal lokale leden staat op 37. 

Het totaal aantal leden is hierdoor vastgesteld op 127. 
 

4.2.3 Statistieken 
 Het totaal aantal unieke bezoekers op de www.basisinkomenpartij.nl kende een 

afname van 21.961 bezoekers (50,46%). Het totaal aantal bedraagt: 21.557 

bezoekers t.o.v. 43.518 bezoekers in 2015.    
 Het totaal aantal leden op de openbare Facebookgroep kende een stijging van 

1022 leden (62,69%). Het totaal bedraagt 2645 leden t.o.v. 1623 leden in 2015. 
 Het aantal likes op de Facebookpagina kende een stijging van 1345 likes 

(113,41%). Het totaal aantal bedraagt 2531 likes t.o.v. 1186 likes in 2015.   
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Hoofdstuk 5 Strategisch Plan 

 Het Landelijk Bureau zal i.c.m. de redactieraad een nieuwe website en logo 

(laten) creëren om het aantal bezoekers minimaal op het huidige niveau te 

handhaven in 2017. 

 De Landelijke Financiële commissie zal in samenwerking met de 

penningmeester een plan bedenken om het ledenbestand te vergroten 

danwel initiatieven te bedenken voor verdere geldwerving. De gelden uit 

lidmaatschappen en donaties dient minimaal kostendekkend te zijn met 

als ambitie het ledenbestand te laten groeien met 25% in een periode van 

vier jaar. Het Landelijk Bureau zal na goedkeuring van het Landelijk 

Bestuur deze actie uitzetten. 

 De Landelijk Bureau zorgt voor de werving van kandidaten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, zodat in tenminste één gemeente de BIpartij 

vertegenwoordigd wordt. 

 Het Landelijk Bureau verzorgt de aanlevering van functieprofielen voor 

vrijwilligers om het Landelijk Bestuur te ontlasten danwel haarzelf en laat 

deze door de Redactieraad op de website plaatsen dan wel op andere 

communicatiekanalen. 

 De Redactieraad zal minimaal 2x per maand een artikel plaatsen op de 

website in 2017. Indien dit geen toename oplevert van bezoekersaantallen 

zullen zij de frequentie verhogen, zodat voldaan kan worden aan de 

doelstelling van een toename in bezoekersaantallen in 2018 enz. 

 De Redactieraad handhaaft haar strategie op facebook. Indien zij 

problemen voorzien om de ambitie van 25% groei te creëren, dienen zij in 

samenspraak met het Landelijk Bestuur haat strategie te herontwikkelen. 

 Het Landelijk Verkiezingscommissie inventariseert waar het 

partijprogramma aangevuld kan worden en levert conceptvoorstellen aan 

bij het Landelijk Bestuur ter goedkeuring. De verwachting is dat dit een 

positief effect kan hebben op het ledenbestand, de hoeveelheid gelden, 

website en social media verkeer alsmede de naamsbekendheid van de 

BIpartij te vergroten. 

 Het Landelijk Bureau gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties ter bevordering van de naamsbekendheid van de 

BIpartij.  
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Hoofdstuk 6 Financiën 

6.1 Jaarlijkse Kosten 

De BIpartij maakt kosten om doeleinden te bereiken. De kosten bestaan 

voornamelijk uit de volgende onderdelen: 

 Huur van zalen ten behoeve van meetings 

 Eten en drinken voor de deelnemers van deze meetings 

 Bankkosten en kantoorartikelen 

 Hosting en software kosten 

 Promotionele doeleinden 

 Onkosten verkiezingscampagnes 

 Inschrijfgelden voor verkiezingen 

 

6.2 Werving en Lidmaatschap 

De BIpartij heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de bijdragen van 

anderen. 

 

De BIPartij ontvangt haar geld uit: contributies, erfstellingen, bijdrage van 

activiteiten, schenkingen, filantropie, subsidies of fondsenwerving. De werving 

van geld gebeurt op een kleinschalige manier. Contact wordt onderhouden 

middels brief, telefoon of het inzetten van multimedia en social media. Het 

voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen kan gebeuren door 

persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.  

 

Onderstaand noemen wij kort welke bijdragen er zijn: 

 Contributies: tweerichtingsverkeer, voor elke partij zijn lidmaatschappen 

belangrijk. Contribuerende leden worden uitgenodigd voor special 

ledenvergaderingen of congressen waarin zij hun stem kunnen laten 

gelden bij de koersbepaling van de partij. 
 Donaties en Schenkingen: eenrichtingsverkeer. Donaties en schenkingen 

zijn belangrijk om de continuïteit van de BIpartij te waarborgen. Daarbij 

substantiëren mensen veranderen op de langere termijn die goed zijn 

voor de gehele Nederlandse samenleving. 
 Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het 

mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en 

voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. 
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 Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van 

aanvullende middelen. 

 

6.3 Beloningsbeleid 

De BIpartij kent geen eigen personeel en daarvoor ook geen eigen personeel 

regeling of salarisstructuur. 

 

De Partijbestuursleden zijn onbezoldigde leden. Zij ontvangen geen vacatiegeld, 

wel kunnen zij de reiskosten declareren. 

 

6.4 Beheer en Besteding van het vermogen 

De BIpartij zal als een ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze 

administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan 

onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven 

van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, 

wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de Partij is.  

 

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de BIpartij zich 

vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning noch vacatiegelden. Wel 

ontvangen zij eventuele onkostenvergoedingen zoals gemaakte reiskosten, 

danwel administratiekosten.  

 

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de 

doelstellingen van de BIpartij. De BIpartij beheert Bankrekeningnummer: 

NL87ABNA0573429723 Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari 

van het jaar tot met 31 december van het jaar volgend) wordt door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 

bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat 

van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur 

beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een 

ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt 

een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als blijkt de BIpartij al haar 

doelen heeft bereikt dan zullen nieuwe doelen geformuleerd worden die het 

algemeen belang dienen en worden voorgelegd op het congres ter goedkeuring 

van haar leden en worden vastgelegd in de statuten. 
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Hoofdstuk 7 Overzicht gegevens BIpartij 

De BIpartij is een Vereniging en is ingeschreven te Woerden onder KVK nummer: 

58920722, Hoefslag 36, 3471 AH Kamerik. 

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een 

algemeen bestuurslid. 

 

Dhr. Martijn de Graaf / Voorzitter 

Mevr. Sylvie Jacobs / Penningmeester 

Dhr. Ron Smit / Secretaris 

Dhr. Reginald Diepenhorst / Algemeen Bestuurslid 

 

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de BIpartij is: 853238881 

Het banknummer (IBAN) van de BIpartij is: NL87ABNA0573429723 

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door 

belangstellenden worden gedownload. Zie (www.basisinkomenpartij.nl) 

 

Contacten met de BIpartij verlopen via: 

info@basisinkomenpartij.nl of Hoefslag 36, 3471 AH Kamerik 
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Hoofdstuk 8 Communicatie 

8.1 Jaarverslagen  

Ieder jaar zal de BIpartij haar doelgroep op de hoogte houden van de 

ondernomen activiteiten/projecten via: 

Een financieel jaarverslag 

Een kort inhoudelijk jaarverslag 

Regelmatige nieuwsbrieven 
       

Het financiële jaarverslag geeft de stand van zaken van de BIpartij van het 

voorgaande boekjaar weer.  

Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de 

activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen. 
  

8.2 Digitale wereld 

De Partij heeft een domeinnaam: www.basisinkomenpartij.nl  

De Partij heeft een openbare facebookgroep: 

http://www.facebook.com/groups/1513091848948396 

De Partij heeft een facebook pagina: http://www.facebook.com/BIpartij/ 

De partij heeft een twitter account: http://twitter.com/BIpartij 

 
  
  
  
 


