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Beste burger,
Wij, ambassadeurs van de Verlichtingsdienst, achten het hoogste tijd voor het verlichten, in plaats van
het belasten van de mens, dit door middel van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Hierbij ontvangt u
de aanslag voor het verlichtingsjaar 2018.

BASISINKOMEN
Het basisinkomen is een maandinkomen dat iedere volwassen burger – arm of rijk, jong of oud, werkloos
of overwerkt – krijgt, zonder dat daar verplichtingen tegenoverstaan. Het zou genoeg moeten zijn om
van te (over)leven en iedereen mag helemaal zelf weten wat ‘ie ermee doet. Omdat er geen voorwaarden
verbonden zijn aan een Basisinkomen resulteert dit in minder controle, regelgeving en bureaucratie.

ONAFHANKELIJKHEID
Hoe zou jij je leven inrichten als je niet meer geheel afhankelijk zou zijn van een inkomen? Wanneer je
verzekerd bent van je eerste levensbehoeften, ontstaat er ruimte voor het vervullen van hogere levensdoelen, dan werken enkel en alleen om rekeningen te kunnen betalen. Het Basisinkomen geeft ons dus
de vrijheid om te focussen op dat wat écht belangrijk is: het verwezenlijken van dromen en ambities, het
geven van betekenis aan ons werk, ons leven en aan de wereld om ons heen.

TECHNOLOGIE
Als resultaat van eeuwenlange technologische ontwikkelingen blijft de productiviteit stijgen, terwijl het
aantal betáálde banen juist gestaag afneemt. Hierdoor wordt het op de huidige arbeidsmarkt steeds
moeilijker om onszelf van een inkomen te voorzien. Al eeuwenlang is er hard aan de weg getimmerd om
werk uit mensenhanden te nemen. Laten we daar dan ook eens de vruchten van gaan plukken en ons
bezighouden met werkzaamheden die robots niet van ons over kunnen nemen zoals innovatie, ondernemerschap, kunst, zelfontplooiing, (mantel)zorg en solidariteitswerk.
Ontvangstkenmerk

Jaar

Totaalbedrag per maand

Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Verlichtingsjaar 2018

€ 1000,-

WAT KUNT U DOEN?
Om ervoor te zorgen dat het Basisinkomen prioriteit wordt op de politieke agenda hebben we zoveel
mogelijk handtekeningen nodig. Teken daarom het burgerinitiatief op Basisinkomen2018.nl!
Én: spread the word! Geef deze verlichtingsaanslag door of deel op social media. Hoe meer mensen
we bereiken hoe beter!
Met vriendelijke groeten,
De Verlichtingsdienst:
www.Basisinkomen2018.nl
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