
	  

Het basisinkomen 
Notitie over de lijn van de ChristenUnie in Zwolle ten 
aanzien van het basisinkomen 
 

1.  Onze ki jk op het huidige systeem Zwolle, september 2015 

De ChristenUnie in Zwolle heeft zorgen over de huidige regels en gang van zaken rond 
het verstrekken van bijstand, toeslagen en dergelijke. We vinden het huidige systeem 
teveel gebaseerd op wantrouwen, willen dat er een andere, meer waarderende kijk op 
niet-betaalde, maatschappelijk relevante activiteiten komt (mantelzorg) en vinden dat 
onze inwoners te weinig ruimte krijgen om zich ten dienste van de samenleving te 
ontplooien, zonder verlies van inkomen. We vragen ons ook af hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat de overheid zijn rol als scheidsrechter kan invullen zonder teveel te 
bepalen wat wel en niet zinvol is als het gaat om niet-betaald werk en ontplooiing. 

Met vrijwel iedereen in Nederland zijn we het eens dat de regelgeving momenteel te 
complex is, al zal de oplossing daarvoor met name van het Rijk moeten komen. 

2.  Onze wensen 

De ChristenUnie wil dat het systeem van sociale zekerheid in Zwolle gebaseerd is op 
de volgende principes: 

• Solidariteit 
• Eigen regie 
• Vertrouwen 
• Betaalbaarheid 
• Maatwerk 
• Ruimte voor vrijwilligerswerk 
• Maatschappelijk relevant/zinvol 

• Tot bloei brengen van mensen 
• Coachend aanspreken van talenten 
• Versterken van verbanden 
• Tegemoet komend aan individuele 

situaties 
• Eerlijk, zo min mogelijk 

fraudegevoelig 
 
3.  Onze ki jk op het basisinkomen 

Een groot deel van de Nederlanders deelt de zorgen van de ChristenUnie zoals 
beschreven onder punt 1. De tijd is daarmee rijp voor een nieuw idee. Het 
basisinkomen is weliswaar niet nieuw, maar valt daardoor wel bij veel mensen in 



	  

goede aarde. Het idee: iedere Nederlander krijgt vanaf een bepaalde leeftijd een zelfde 
inkomen van de overheid, zonder dat daar verdere voorwaarden aan vast zitten. Of je 
al dan niet andere inkomsten uit arbeid hebt, is hiervoor niet relevant. De bijstand, 
toeslagen, de gemeentelijke afdelingen SoZaWe worden grotendeels afgeschaft. 

De ChristenUnie in Zwolle ziet de aantrekkelijke kanten van een basisinkomen, met 
name vanwege de vereenvoudiging van de regelgeving en de ruimte die het 
waarschijnlijk biedt voor vrijwilligerswerk. Toch steunen we – voor zover we er iets over 
te zeggen hebben – invoering van het basisinkomen niet. In onze visie is de overheid 
het schild voor de zwakken en niet degene die als eerste verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van een inkomen aan iedereen. We voelen meer voor gemeenschappelijke 
steun (onderling steunen van burgers) dan voor overheidssteun (van bovenaf steunen 
van burgers, wat via belastingen alsnog van onderaf komt). Bovendien valt bij het 
opheffen van SoZaWe ook een instrument weg dat bedoeld is om mensen weer tot 
bloei te brengen door middel van participatie. We vragen ons af wat het zal doen met 
de maatschappelijke relevantie van veel activiteiten, het aanspreken van talenten, de 
betaalbaarheid, etc. 

We zijn geen voorstander van een lokaal experiment met het basisinkomen. Niet 
alleen vanwege bovenstaande overwegingen, ook omdat we menen dat een 
experiment op lokaal niveau niet goed kan worden uitgevoerd. Een experiment met 
het basisinkomen is immers pas betrouwbaar als het voor íedereen geldt en het wordt 
gefinancierd met een verhoging van de belasting. 

4.  Onze alternatieve voorstellen 

Het is te makkelijk om alleen het huidige systeem en het basisinkomen af te wijzen, 
zonder met een eigen alternatief te komen. Daarom wil de ChristenUnie in Zwolle ook 
zelf voorstellen doen waarmee we werken aan de problemen waar het huidige 
systeem in onze ogen mee kampt. 

1. Mensen die in aanmerking komen voor betaald werk, maar zinvol vrijwilligerswerk 
doen, moeten dat vrijwilligerswerk kunnen blijven doen met behoud van hun 
uitkering en zonder sollicitatieplicht. Hiermee willen we bijdragen aan een meer 
waarderende kijk op niet-betaalde, maatschappelijk relevante activiteiten. 

2. We denken na over horizontale toetsing van organisaties die van en voor elkaar 
bepalen of er wel of geen maatschappelijk relevant werk wordt gedaan. Hiermee 
willen we de overheidscontrole verlichten en werken aan een meer op vertrouwen 
gebaseerd stelsel. 



	  

3. Het mantelzorgcompliment moet worden vergroot. Hiermee willen we bijdragen 
aan een meer waarderende kijk op niet-betaalde, maatschappelijk relevante 
activiteiten. 

4. We denken na over de invoering van ‘zelfontwikkelingsvouchers’, die ofwel aan 
iedereen, ofwel aan mensen die niet-betaald, maatschappelijk relevant werk doen. 
Hiermee dragen we bij aan de vrijheid van onze inwoners om zich ten dienste van 
de samenleving te ontplooien. 

5. We denken na over een lokaal fonds waar mensen die vinden dat ze een bepaalde 
bijdrage van de overheid niet nodig hebben (bijvoorbeeld AOW) op kunnen storten. 
Uit het fonds kan ieder jaar een vastgesteld aantal organisaties/mensen extra 
financiële steun krijgen. Dit kan ook per wijk georganiseerd worden. Hiermee willen 
we bijdragen aan gemeenschappelijke steun en het versterken van onderlinge 
verbanden. 

	  


