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Alleen al via het Rijk krijgen bijstandsgerechtigden per jaar ruim 27.000 euro aan bijstand
(WWB) en allerlei toeslagen. Daarnaast vergoedt de gemeente bijna 6000 euro, variërend
van schoolspullen tot een collectieve zorgverzekering en een kerstpakket.
Daarmee komt het totale bedrag uit op ruim 33.000 euro. Dat is veel meer dan het
gemiddelde inkomen van een werkend gezin – dat ligt op iets meer dan 27.000 euro. „Je
houdt op die manier mensen in de greep van een uitkering”, aldus VVD-raadslid Ingrid
Michon. „Het beleid is asociaal richting de mensen die keihard voor hun centen moeten
werken.”
Michon: „Vind je het gek dat die mensen dan niet willen werken? Ze krijgen minder
inkomen dan als ze aan de slag gaan.”
1. Is de bijstand (WWB) een sociale verzekering of een sociale voorziening? Leg
uit waarom.
Een sociale voorziening. Er worden geen premies voor opgebracht, dus is het
geen verzekering. De overheid betaalt de WWB uit de belasting.
2. Leg uit op welke manier er sprake is van gedwongen solidariteit bij de WWB.
Alle belastingbetalers (werkenden) worden gedwongen mee te betalen aan de
WWB en dus de uitkeringsgerechtigden
3. Op welke manier is er in bron 1 sprake van moreel wangedrag?
Niet solliciteren omdat het de moeite niet loont te gaan werken.
Veel politici en economen stellen voor om de bijstand fors te verlagen. Zij wijzen op
het dubbele financiële voordeel dat voor de overheid ontstaat als meer mensen uit de
bijstand gaan werken door deze prikkel. En, zeggen zij, er zijn vacatures genoeg.
Werk wat nu niemand wil doen.
4. Op welke twee manieren heeft de overheid financieel voordeel van het
verlagen van de bijstand?
De uitgaven dalen en de inkomsten stijgen omdat meer mensen gaan werken.

