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Opgave 4 
 
Het zwarte circuit wordt wit 
Het huis schoonmaken, op de kinderen passen, de tuin onderhouden, de hond 
uitlaten, sommige mensen hebben voor dit huishoudelijke werk door een drukke 
baan geen tijd meer. Andere kiezen voor een deeltijdbaan. Tegelijkertijd zijn er 
mensen die geen baan hebben en een bijstandsuitkering ontvangen. 
 
Een politieke partij komt met een plan om bijstandsontvangers tegen betaling 
huishoudelijk werk te laten doen: ‘de dienstencheque’. Het plan kan volgens de 
partij eenvoudig worden gerealiseerd en de uitvoeringskosten zijn laag.  
Mensen die huishoudelijk werk willen laten doen, kunnen bij de belastingdienst 
dienstencheques kopen van € 5, € 10 en € 25. Met de dienstencheques kunnen 
bijstandsontvangers worden betaald om huishoudelijk werk te doen. Kopers van 
dienstencheques mogen de heffingskorting bij de inkomstenbelasting verhogen 
met 35% van de aanschafwaarde van de dienstencheques. 
Bijstandsontvangers kunnen de verdiende dienstencheques bij de gemeente 
inwisselen tegen geld. Hun bijstandsuitkering wordt dan met 30% van dat 
bedrag gekort. Over het bedrag van de ingewisselde dienstencheques moeten 
zij 35% inkomstenbelasting betalen. 
 
Stel je de volgende situatie voor:  
In een krant lees je een artikel over het bovenstaande plan. Met een ingezonden 
brief in de krant wil je dit plan ondersteunen.  
 
Je brief begint als volgt: 
“Met instemming heb ik kennis genomen van het plan om de dienstencheque in 
te voeren. In deze brief zal ik proberen duidelijk te maken dat er veel voordelen 
aan dit plan zitten.” 
 

6p 13 Schrijf het vervolg van de brief. 
In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a Het gevolg van de dienstencheque voor de omvang van de productie in de 

formele en in de informele economie.  
b Het gevolg van de dienstencheque voor de participatiegraad. 
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten 
aan de orde komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 
1 Het gevolg van de dienstencheque voor de door de overheid betaalde 

overdrachtsuitgaven.  
2 Het gelijker worden van de secundaire inkomensverdeling door de 

dienstencheque. 
3 Het feit dat de dienstencheque zowel positieve als negatieve gevolgen heeft 

voor de belastinginkomsten van de overheid.  
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan.  




