
Rijk wordt rijker, en arm armer 
De ongelijkheid tussen arm en rijk 
groeit in Nederland. Er leven 2,5 
miljoen mensen onder de armoe-
degrens maar het kabinet blijft 
ontkennen dat we een probleem 
hebben. Toch zien veel mensen in 
het land dat er wel iets moet ver-
anderen. Dat is ook hard nodig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basisinkomen nieuw idee? 
Steeds meer mensen zien iets in 
het basisinkomen, wat verder gaat 
dan zo maar wat geld geven. 
Maar ooit hadden we dit al. In de 
jaren na de Tweede Wereld oor-
log werd de verzorgingsstaat op-
gebouwd. Onderdeel daarvan was 
een bijstandsuitkering. Als je niet 
kon voorzien in je inkomen door 
werk, kreeg je wat geld door mid-
del van een uitkering om rond te 
komen. 
 
Nu is het: ‘ieder voor zichzelf’ 
Onder leiding van de PvdA en de 
VVD is er vanaf de jaren ’80 flink 
het mes gezet in het idee ‘samen 
delen’. Met als resultaat dat de  
bijstand armoede is geworden: 
net te weinig om van rond te ko-
men maar net te veel om van te 
sterven. En er veranderde nog 
iets: mensen die bijstand ontvan-
gen worden tegenwoordig gewan-
trouwd. Als je een fout maakt 
wordt je behandeld als fraudeur.  

Basisinkomen een beter idee? 
Er moet dus iets veranderen, 
maar een basisinkomen gaat het 
probleem van de ongelijkheid niet 
oplossen. Het staat haaks op het 
idee dat we het geld moeten  
halen waar het zit en brengen 
waar nodig is.  Een realistisch  
basisinkomen zal minder zijn dan 
een bijstandsuitkering nu. De 
WW, de AOW, de toeslagen en 
aftrekposten van de belasting 
zullen allemaal worden afge-
schaft. In feite berust het basis-
inkomen op het totaal-bedrag 
aan uitkeringen en toeslagen ge-
deeld door het totaal aantal Ne-
derlanders. Minder om te verde-
len dus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljonairs profiteren mee 
Ook de miljonair die zich prima 
redt zou een basisinkomen moe-
ten krijgen. Het basisinkomen is 
een kroon op de individualisering 
van onze samenleving. Mensen 
die niet kunnen werken worden 
totaal aan hun lot overgelaten en 
grootverdieners krijgen er geld 
bij.  
 
Nu teveel regeltjes 
Verder zijn er nu zoveel regeltjes 
dat je door de bomen het bos niet 
meer ziet. De roep om een basis-
inkomen is voor velen dus ook 
vooral een roep om een mens-
waardig bestaan, die voortkomt 
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Een basisinkomen voor iedereen  
Is dat echt een oplossing of veroorzaakt dat nieuwe problemen ? 

uit de terechte onvrede dat ar-
moede in Nederland bestaat. 
Wat kunnen we dan wel doen in 
onze gemeente? Om te beginnen 
minder regels in de bijstand. Als je 
nu een bijstandsuitkering wilt aan-
vragen dan raak je de weg kwijt in 
het papierwerk dat je moet invul-
len. En kun je bijvoorbeeld een 
loonstrook niet tijdig aanleveren? 
Dan volgen er sancties. Daar-
naast is er geen vast contactper-
soon bij Het Plein waardoor je te 
maken krijgt met verschillende 
personen waardoor veel zaken 
onduidelijk worden.  
En áls je aan het werk komt, maar 
je loon minder is dan de bijstand, 
ga je er in inkomen hard op ach-
teruit; ontmoedigingsbeleid dus.   
 
Meedoen aan een experiment? 
Toch hebben sommige partijen uit 
het enthousiasme voor een 
'basisinkomen voor iedereen', nu 
het idee om de bijstandsuitkering 
in Zutphen een klein stapje in de 
richting van een basisinkomen te 
verbouwen. En wel door middel 
van een experiment dat er voor 
zorgen moet dat we er wat meer  
vertrouwen in krijgen. Maar ver-
trouwen alleen is niet iets om mee 
te experimenteren. Als we het 
daadwerkelijk anders willen moe-
ten de regels veranderd worden. 
Alleen als dat het geval is, stemt 
de SP voor dit voorstel.  



met Oekraïne beweren, dat het ver-
drag de handelsbetrekkingen met 
het land zou versterken en dat het 
zou kunnen leiden tot meer welvaart 
en stabiliteit in Oekraïne. Tegen-
standers daarentegen wijzen erop, 
dat het verdrag juist tot een nog ge-
spannener situatie in Europa zal 
leiden. Harry van Bommel zei hier-
over tijdens een radio-uitzending 
van ‘Opvliegers op 1’, medio janua-
ri: “Dit handelsverdrag is een heel 
groot ding en gaat over veel meer 
dan alleen handel”. Van Bommel 
laat geen gelegenheid onbenut om 
te benadrukken dat Oekraïne een 
land in oorlog is en bovendien cor-
rupt: “Corruptie heeft het systeem 
van dit land niet aangetast, nee: 
corruptie is het systeem van Oekraï-
ne. We moeten gewoon niet willen, 
dat dit Europa binnenkomt!” 
 
Goochelen met cijfers 
Omdat het associatieverdrag inder-
daad voor het overgrote deel gaat 
over economische samenwerking 
en handel, is ook een journalisten-
team van Follow the Money in de 
materie gedoken. Conclusie: de ver-
wachting van de Europese Commis-
sie dat het verdrag Oekraïne econo-
mische groei zou opleveren is geba-
seerd op gedateerd onderzoek, na-
melijk op onderzoek uit 2007 (!), dus 
ruim vóórdat het conflict in Oekraïne 
uitbarstte. Intussen is de economie 
in het land als gevolg van de bur-
geroorlog immers volledig ingestort.  
 
Keiharde leugen 
Voorstanders voeren verder als ar-
gument voor een ja-stem op, dat het 
merendeel der Oekraïners bij Euro-
pa zou willen horen. Van Bommel 
noemt dit een ‘keiharde leugen’: 

SP start landelijke campagne 
Het raadgevend, niet bindend refe-
rendum over het EU-associatie-
verdrag met Oekraïne wordt gehou-
den op 6 april. De SP is tegen het 
associatieverdrag. Om dat standpunt 
toe te lichten en vanwege het grote 
belang ervan, voert de partij een lan-
delijke campagne. Als onderdeel 
daarvan hebben we in Zutphen een 
informatie- en debatavond georgani-
seerd op 23 februari, in Centrum Wa-
terkracht, Ruys de Beerenbrouck-
straat 106. Aanvang: 20.00 uur. Zaal 
open om 19.30 uur. De bijeenkomst 
is bedoeld voor zowel SP-leden als 
voor andere belangstellenden.  

Belangrijk referendum  
Tijdens het debat moet vooral duide-
lijk worden waarom  dit referendum 
zo belangrijk is en zeker niet be-
schouwd mag worden als een ver-
van-ons-bedshow. We gaan boven-
dien uitleggen waarom we naar onze 
overtuiging ‘nee’ moeten zeggen te-
gen dit verdrag ofwel: waarom we 
met zijn allen “aan de noodrem moe-
ten trekken”, zoals Tweede Kamerlid 
voor de SP Harry van Bommel het 
verwoordt. 
 
Oekraïne, een corrupt land 
Voorstanders van de overeenkomst 

zo’n 900.000 Oekraïners zijn naar 
Rusland gevlucht, omdat ze zich daar 
veiliger voelen.  

Samenwerken? Ja 
Samenwerken, hulp: dat kan allemaal 
ook prima zónder zo’n vergaand eco-
nomisch en politiek associatieverdrag. 
Hoewel dit door het ja-kamp heftig 
wordt ontkend, zijn veel mensen bo-
vendien bang, dat het associatiever-
drag voor Oekraïne een opstap is 
naar het lidmaatschap van de EU. 
Niet voor niets noemde de Oekraïen-
se president Petro Porosjenko het 
verdrag de ‘eerste, maar vastbesloten 
stap’ naar een volwaardig EU-lidmaat-
schap. 
Dit laatste vormt nóg een argument 
voor de tegenstanders van het ver-
drag: zij vinden dat de EU met het 
associatieverdrag Rusland onnodig 
provoceert. 
Genoeg redenen dus om de 23ste 
februari te komen luisteren en discus-
siëren ter voorbereiding op het refe-
rendum van 6 april 2016.  
 
Gastspreker Erik Meijer heeft 10 jaar 
voor de SP in het Europees Parlement 
gezeten en is nu Eerste Kamerlid. 

 
 
Correspondentieadres:  Dreiumme 18  
7232 CR Warnsveld -Tel. 06 4493 9487 

 
 
 

De SP-afdeling Zutphen-Warnsveld-Lochem 
heeft een eigen hulpdienst die u met raad en 
daad bijstaat bij allerlei vragen en diensten.  
De hulpdienst is er voor leden en niet-leden. 
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Het raadgevend referendum over Oekraïne 
SP organiseert informatie– en debatavond met Erik Meijer als gastspreker 

De afgelopen jaren heeft een klei-
ne groep Nederlanders steeds 
meer vermogen gekregen. De drie 
rijksten mensen bezitten nu sma-
ken meer dan de 8 miljoen armste 
Nederlanders bij elkaar. Daarom 
voert de SP al enige tijd actie voor 
een miljonairsbelasting. De SP 

stelt voor om van de rijkste Ne-
derlanders en de grootste bedrij-
ven hun eerlijke deel van de be-
lasting te vragen, zodat de lasten 
voor de rest van Nederland om-
laag kunnen. Ga snel naar 
www.sp.nl/genoeg en spreek uw 
steun uit voor deze actie! 

SP wil miljonairsbelasting 

SP– Hulpdienst 


