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Volg je nu

#Basisinkomen is een populaire term deze
dagen, zal men bij @Vrouwenpartij gedacht
hebben. :( vrouwenpartij.nl/portfolioview…
#uitkering








18:00  23 dec. 2014

@Faaz71 @VrouwenPartij beantwoorden

VrouwenPartij @VrouwenPartij
· 23 dec.
@Faaz71 wij kijken naar betaalbaarheid en uitvoerbaarheid plus het is een
perspectief dat wel werkt! @MarDeJong64 pic.twitter.com/J0eSMqPyZP









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@VrouwenPartij @MarDeJong64 of het werkt is twee maar een basisinkomen
is het op geen enkele manier. Onvoorwaardelijk nog minder.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@VrouwenPartij @MarDeJong64 een basisinkomen verschaft iedereen een
vast inkomen als basis. Niet tijdelijk of sommigen.









VrouwenPartij @VrouwenPartij
· 23 dec.
@Faaz71 het is onvoorwaardelijk voor iedereen die geen inkomen heeft vanuit
gelijke toegankelijkheid zie vrouwenpartij.nl/speerpunten/ @MarDeJong64









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@VrouwenPartij @MarDeJong64 het basisinkomen maakt een werkelijk
andere wereld mogelijk. Dat van jullie is een variant op het huidige model.
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VrouwenPartij @VrouwenPartij
· 23 dec.
@Faaz71 had jij al nagedacht hoe dit te financieren, er is geen gratis geld
daarom dus vrouwenpartij.nl/portfolioview… @MarDeJong64









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@VrouwenPartij @MarDeJong64 prachtig allemaal maar dat is een uitkering
onder voorwaarde. Jullie misbruiken de term basisinkomern
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Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@VrouwenPartij @MarDeJong64 ja, maar dat is een andere discussie en niet
relevant voor deze.









VrouwenPartij @VrouwenPartij
· 23 dec.
Tja truste dan is de discussie over @Faaz71
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r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@Faaz71 heeft geen zin om met ze te discusieren, al vaker verteld dat hun
idee beter bijstand3.0 kan heten @VrouwenPartij @MarDeJong64
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Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@orthelius @Faaz71 @VrouwenPartij Deze discussie Is zinloos. De versie die
uiteindelijk door de politiek wordt omarmt zal het worden.









r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@MarDeJong64 @Faaz71 @VrouwenPartij het gaat om taalkundige logica en
niet om politiek: jullie basisinkomen3.0 is bijstand3.0 punt











Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius @VrouwenPartijook nee, als Den Haag voor dit
model zou kiezen is het daarmee niet plots wel een basisinkomen









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius @VrouwenPartij men begrijpt het niet of wil het
niet begrijpen maar de term is misleidend want dekt de lading niet









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@orthelius @MarDeJong64 @VrouwenPartij precies. Een appel wordt geen
peer omdat Den Haag zo kiest.
https://twitter.com/Faaz71/status/547436556915847168
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Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius En ik zou het niet erg vinden als het die van jullie wordt.
Maar dan wel met financiële onderbouwing.









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius WAO komt er bij jullie bekaaid af.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius dat is het punt niet. @vrouwenpartij belazert de
kiezer met dit taalgebruik. Verkoopt knollen voor citroenen









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius het idee van een basisinkomen maakt de weg vrij
voor een andere wereld. Dat is bij dit plan niet het geval









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius @VrouwenPartij Jouw woordkeuze. Het enige verschil is
dat wij niet de noodzaak zien van basisinkomen voor rijke mensen.
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Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius armoede uitbannen gebeurd bij ons ook.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius er is geen jullie, ik praat voor mezelf. En deze
opmerkjing toont dat je volledig binnen het bestaande bestel denkt









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius @VrouwenPartij het enige verschil tussen jouw
gedachten die je valselijk adverteert en de mijne die je niet kent?









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius Nee als je geen verdienmogelijkheid hebt en je krijgt
basisinkomen kom je daar niet boven Iemand met die mogelijkheid wel
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Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius een basisinkomen is imo de uitkomst van een veel
omvattend proces dat oa herverdeling van bezit omhelst.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius je raaskalt. Niet heel vreemd. Je kent mijn ideen
niet en valt ze toch aan. Succes daarmee, ik haak af









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius Is raaskallen niet ik lees alles. Werkgerelateerde rechten
verdwijnen bij basisinkomen zoals het platvorm dat voorstaat.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius ben niet van een platform. Heb eigen ideen. Maar
da's het punt niet. Dat is jullie misbruik van de term basisinkomen









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius lafjes meeliften op de hype rond een idee, dat is
wat jullie doen. Schaamteloos misleidend. Nogmaals, succes ermee..
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Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius Het verschil is kiezen voor de groep die het zwaarste
leven heeft financieel gezien. Er zijn meer wegen naar Rome.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius je blijft maar hameren op verschillen terwijl je mijn
ideeën niet kent. Feit: jullie idee = geen basisinkomen









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius Dat is niet waar. Origineel ben ik het idee in Frankrijk
tegen gekomen. 1989/1990. Dit is een variant daarop.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius is het niet meteen een slecht idee mee, maar een
basisinkomen is het niet. Het zo noemen is kiezersbedrog









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius onvoorwaardelijk als je geen inkomen hebt.
https://twitter.com/Faaz71/status/547436556915847168

4/6

842015 Sander Faas op Twitter: "#Basisinkomen is een populaire term deze dagen, zal men bij @Vrouwenpartij gedacht hebben. :( http://t.co/1KgmJTCBkl #…









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius een variant die weinig meer met de kern van het
idee te maken heeft.  Da's een voorwaarde..









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @VrouwenPartij Mail je ideeën maar naar de vrouwenpartij dat
weten we waar jij het over hebt.







1



Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius maar ik haak af, jullie verkrachten het idee maar
naar gelang je goeddunkt.









Mar de Jong @MarDeJong64
· 23 dec.
@Faaz71 @orthelius Ik wens je desondanks een fijne avond. Ik krijg zo
bezoek.









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @VrouwenPartij als jullie nou eens begonnen je eigen
standpunten zo te formuleren dat ze representeren waar jullie voor staan..









Sander Faas @Faaz71
· 23 dec.
@MarDeJong64 @orthelius wens je hetzelfde.









r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@Faaz71 @MarDeJong64 hoezo "jullie", ga je ons over 1 kam scheren?
en hoezoe komt de wao er bekaaid af?











r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@MarDeJong64 @Faaz71 @VrouwenPartij basisinkomen voor rijke mensen
komt in plaats van hypotheekrenteaftrek cbs.nl/nlNL/menu/the…
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r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@MarDeJong64 @Faaz71 welk platform?
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r#OBI#n ketelaars @orthelius 
· 23 dec.
@Faaz71 @MarDeJong64 een ouwetje basisinkomen.nl/wp/devaluatie…
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