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Talrijk en heftig zijn vandaag de dag de discussies, boeken, artikelen, 
interviews op radio, TV en sociale media over het onvoorwaardelijk 
basisinkomen. Zelfs petities zijn aan de politiek overhandigd, bv. die 
van Annemarie van Gaal en Antoinette Hertsenberg (Radar) voor ‘een 
basisinkomen 55+’.  
 
Het basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken: veel te 
werken, minder te werken, veel betaald te werken en in meer luxe 
leven of juist onbetaald en sober te leven, weer te gaan studeren, een 
‘sabbatical’ op te nemen. Betaald en onbetaald werken, studeren 
komen op een lijn: de huisman/vrouw krijgt met het basisinkomen 
zijn/haar huidige onbetaalde arbeid uitbetaald, evenals de 
mantelzorger, de vrijwilliger in de voetbalkantine en het buurthuis. Zij 
kunnen extra inkomen genereren door naast hun onbetaald werk 
betaald werk te zoeken.  
 
Vergeet ook niet de enorme schoonmaak in het dichte woud van 
regels en toeslagen, die door het basisinkomen wordt bereikt. Een 
schoonmaak die burgers en ambtenaren energie geeft zich met 
andere zaken bezig te houden dan fraudebestrijding, formulieren 
invullen, nutteloze sollicitatiebrieven schrijven of cursussen  volgen 
voor een hogere trede op de ladder van ‘baankansrijkeren’. 
 
Dat een basisinkomen onbetaalbaar zou zijn wordt door diverse 
rekenmodules weerlegd: zie o.a. de voorstellen van de afdeling 
Uitkeringsgerechtigden van de FNV en het artikel in TROUW van 10-
11-2017 van Alexander de Roo (voorzitter landelijke Vereniging 
Basisinkomen).    
 
Het concept-verkiezingsprogramma slaat de basisinkomendiscussie 
over. Het basisinkomen krijgt een enkele, zeer magere zin: blz. 35, 
kolom 1, regel 7-9. ‘Wij volgen ook elders in het land experimenten 
met regelarme uitkering en het basisinkomen.’  
 
Om werkelijk stappen vooruit te maken, om te kunnen beslissen of 
invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen een goede zaak is, 
moeten wij van de PvdA het voortouw nemen door opname in het 
verkiezingsprogramma van een EXPERIMENT BASISINKOMEN 
AMSTERDAM. 
Een experiment dat tegelijk een breed onderzoek inhoudt naar 
effecten van een basisinkomen bij burgers en hun directe omgeving 
(gezin/ huishouden, wijk/buurt).  
 
 
Met de resultaten van dit onderzoek dragen wij bouwmateriaal aan 
voor een Sociaaldemocratie 2.0. Materiaal dat ook is te gebruiken 
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voor beoordeling van het door Kate Rawort bepleite ‘donutmodel’. Het 
model dat een alternatief biedt voor ons huidige model van enkel 
permanent economisch groeien en dat de planeet aarde verwoest.   
 
 

Tekstvoorstel:  
EXPERIMENT BASISINKOMEN AMSTERDAM 
 
Wij starten een EXPERIMENT BASISINKOMEN AMSTERDAM.  
Dit experiment vindt plaats in drie verschillende buurten in 
Amsterdam. In elk van die drie buurten krijgen ±350 willekeurig 
gekozen burgers twee jaar lang maandelijks een onvoorwaardelijk 
basisinkomen van €1100. Naast die individuele burgers wordt in het 
onderzoek ook hun directe omgeving betrokken: leden uit hetzelfde 
huishouden, buren, sleutelfiguren en instanties uit de buurt. 
Een breed scala van variabelen/effecten wordt gevolgd: persoonlijk 
welbevinden, maatschappelijk bezig zijn, gezondheid, scholing/studie, 
energie toe-/afname, meer/minder werken {betaald en onbetaald), 
inkomen, schulden, consumptief gedrag etc. etc.  
 
Universiteiten, onderzoeksinstituten worden uitgenodigd dit onderzoek 
te faciliteren. Het gaat niet alleen om houden van interviews en 
invullen van enquête formulieren, ook zijn vormen van participerend 
onderzoek gewenst. 
Raadpleging voor dit onderzoek verdient nadrukkelijk het boek van 
Guy Standing ‘Basic income and how can we make it happen’. Hij 
besluit namelijk zijn boek met een aantal regels, voorwaarden 
waaraan een onderzoek voor een Basisinkomen Experiment zou 
moeten voldoen. 
 
Een idee is wellicht een van die drie groepen een groep van 
bijstanders (uit een buurt) te laten zijn die hun bijstand ‘inruilen’ voor 
een onvoorwaardelijk basisinkomen van €1100 per maand. 
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