
 

 

ONVOORWAARDELIJK 

BASISINKOMEN: NIET DOEN!  

MAAR WAT DAN WEL? 

Ledengesprek Sociale Zekerheid 

Den Haag, 27 januari/Zwolle, 17 februari 2020 

 

Landelijke Werkgroep Economie 



Uitgangspunten Werkgroep 

1. Solidariteit en adequate inkomensbescherming 

• De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 

• De zwakste schouders krijgen ondersteuning 

 

2. Betaalde, kwalitatief goede banen 

• Onafhankelijkheid, erkenning, waardering, zelfrespect 

 

 

(Zie ook: IEDEREEN DOET MEE (wg Economie), WRR-studie en rapport cie. Borstlap) 



OBI niet doen, want …. (1) 

1. NIET SOCIAAL:  

• Bij OBI profiteren ook rijken 

• OBI tast belastingmoraal aan 

• OBI legitimeert terugtrekken overheid 

 

2. GIGANTISCH DUUR:  

• OBI gaat ten koste van voorzieningen 

• Óf wordt veel te laag 
 

 



OBI niet doen, want …. (2) 

3. NIET EFFECTIEF:  

• Algemene maatregel voor specifieke problemen  

• Armoedeval 

• Betaalbaarheid zorg/wonen/kinderopvang 

• Uitvoeringsproblemen toeslagenstelsel 

4. LOUTER HERVERDELING:  

• Er is niet méér te verdelen 

• Verlies van toeslagen  klappen vallen aan onderkant 

 

 



Hoe pakken we de sociale problemen 
van de samenleving wel aan? 

• Uitgangspunt: betaalde en kwalitatief goede banen 

• Eist fundamentele aanpassingen van: 

• Arbeidsbestel 

• Sociale Zekerheid   

• Belastingen 

• (Zorgstelsel en Volkshuisvesting) 

• Sociaal en economisch van belang! 

 

 



Arbeidsbestel 

• Kwaliteit arbeid 

• Verlofregelingen uitbreiden 

• Snijden in woud van contractvormen  

• bijv. alleen vast, tijdelijk, echt zelfstandig 

• Verplichte loon- en WW-premieopslag voor ‘tijdelijk’ 

• Versterken factor arbeid 

• o.a. hoger minimumloon, minder flex 



Sociale Zekerheid 

• Socialere regels en meer geld voor uitvoering 

• Geen verplichte tegenprestatie bijstand 

• Sollicitatieplicht, maar focus op hulp 

• Smeerolie voor een dynamische economie 

• Basisbaan (‘employer of last resort’) 

• Gratis kinderopvang  

• of via inkomensafhankelijke kinderbijslag 



Belastingen 

• Gelijk speelveld  

• Verdeling naar draagkracht: meer schijven 

• Belasting vermogens(winsten) en erfenissen 

• Verschuiving loonbelasting naar winstbelasting 

• Zo eenvoudig mogelijk 



Langere termijn: zorg en wonen 

• Toeslagen vanwege hoge kosten 

• Hogere lonen helpen 

• Volkshuisvestingsbeleid 

• Stelselwijziging zorg 


