
Opgave 4 

Regelmatig komt in politieke kringen de discussie terug over het invoeren van een 

basisinkomen in Nederland. Aan een basisinkomen zitten voor- en nadelen. 

Stel je de volgende situatie voor: in jouw klas wordt een discussie gehouden over de 

invoering van het basisinkomen. Jij moet de invoering van het basisinkomen met 

argumenten verdedigen. De inleiding van deze discussie mag je schriftelijk voorbereiden. 

Voorafgaand aan deze discussie wordt afgesproken dat een basisinkomen het volgende 

inhoudt:  

• iedere Nederlander van 18 jaar en ouder ontvangt per maand een vast bedrag van de 

overheid;  

• het bedrag is onafhankelijk van de hoogte van het eigen inkomen en het inkomen van de 

partner; 

• het basisinkomen bedraagt de helft van het netto minimumloon; 

• een basisinkomen is een netto uitkering en wordt door de overheid betaald uit 

belastingopbrengsten;  

• met de invoering van het basisinkomen vervalt de sollicitatieplicht voor werklozen; 

• invoering van een basisinkomen gaat gepaard met een vereenvoudiging van het systeem van 

inkomstenbelasting: over inkomen boven het basisinkomen moet steeds 40% belasting 

worden betaald.  

Als voordeel van het invoeren van een basisinkomen wordt wel genoemd dat diverse wetten 

uit het huidige sociale zekerheidsstelsel geheel of gedeeltelijk overbodig worden. Ook 

subsidieregelingen voor de lagere inkomensgroepen kunnen na invoering van een 

basisinkomen worden afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat de armoedeval voor sommige 

uitkeringsgerechtigden verdwijnt. Met de armoedeval wordt bedoeld dat 

uitkeringsgerechtigden er door het huidige stelsel van sociale zekerheid en subsidies soms 

financieel op achteruit gaan als zij betaald werk aanvaarden. 

Het gevolg van het invoeren van een basisinkomen is dat een deel van de Nederlanders 

betaald werk zal willen verrichten om daarmee extra inkomen boven het basisinkomen te 

verdienen. Een ander deel van de Nederlanders zal genoegen nemen met het basisinkomen. 

De inleiding begint als volgt: 

“Beste klasgenoten, 

Graag wil ik een pleidooi houden voor het invoeren van een basisinkomen in Nederland. 

Daarom wil ik wijzen op enkele voordelen die een basisinkomen met zich meebrengt.” 

6p 11  Schrijf het vervolg van de inleiding. 

In de inleiding moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a het verminderen van de armoedeval door het afschaffen van één van de huidige 

subsidieregelingen voor de lagere inkomensgroepen. 

b het besparen op een uitkering in het huidige sociale zekerheidsstelsel. 

Daarnaast moet in de inleiding naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de 

orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in het betoog past. 

1 het gevolg voor de gemiddelde arbeidsproductiviteit. 

2 het gevolg voor de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. 

3 het gevolg voor de uitvoeringskosten van het sociale zekerheidsstelsel en het 

belastingsysteem. 

Aanwijzingen 

• Gebruik voor het vervolg van het betoog 120 woorden (een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan). 

• Het betoog moet een doorlopend verhaal zijn; de onderdelen moeten goed op elkaar 

aansluiten. 
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