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Opgave 5 
 
Armoedeval werpt drempels op 
Voor personen met een bijstandsuitkering is het niet altijd aantrekkelijk betaald 
werk te gaan verrichten, omdat dat nauwelijks financieel voordeel oplevert. Als 
iemand met een bijstandsuitkering betaald werk gaat verrichten, stijgt meestal 
het netto-inkomen. Maar daar staat tegenover dat allerlei voordelen verdwijnen. 
Te denken valt aan inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie, de 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en de vermindering van bijdragen in 
de kosten voor onderwijs, kinderopvang en ontspanning. Uiteindelijk gaat deze 
persoon er veel minder op vooruit dan de stijging van het netto-inkomen: dit 
wordt de armoedeval genoemd. De armoedeval werpt drempels op en 
belemmert daardoor de werking van de arbeidsmarkt. 
 
Piet uit Gaasterzijl is een alleenstaande ouder met twee kinderen. Piet ontvangt 
een bijstandsuitkering. Piet overweegt betaald werk te gaan verrichten en heeft 
de onderstaande informatie verzameld (alle bedragen in euro’s per maand). 
 
 met bijstandsuitkering met betaald werk 
netto-inkomen 1.005 1.208 
huursubsidie 42 0 
gemeentelijke heffingen 0 22 
eigen bijdrage aan onderwijs, 
kinderopvang, ontspanning 12 120 

 
De regering wil het voor personen met een uitkering aantrekkelijker maken om 
betaald werk te gaan verrichten, onder andere door de armoedeval te 
verkleinen. Daarom overweegt de regering de volgende maatregelen te nemen: 
− een aanpassing van inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie; 
− een verhoging van de arbeidskorting (= een korting op het te betalen bedrag 

aan inkomstenbelasting voor personen met betaald werk). 
Een oppositiepartij is het niet eens met de voorgestelde verhoging van de 
arbeidskorting. Een woordvoerder van de oppositiepartij zegt: “Een verhoging 
van de arbeidskorting is onnodig duur doordat deze maatregel niet uitsluitend 
ten goede komt aan de doelgroep.” 
 
Het netto-inkomen van Piet stijgt met € 203 als hij betaald werk gaat verrichten. 

2p 15 Bereken hoeveel euro Piet daarvan uiteindelijk overhoudt. 
 

2p 16 Werpt de armoedeval drempels op aan de aanbodkant of aan de vraagkant van 
de arbeidsmarkt? Verklaar het antwoord. 
 

2p 17 Moet de regering de inkomensafhankelijke regelingen meer of minder 
inkomensafhankelijk maken als de armoedeval moet worden verkleind? Verklaar 
het antwoord. 
 

2p 18 Wie profiteren volgens de woordvoerder van de oppositiepartij ten onrechte van 
een verhoging van de arbeidskorting?




