
Commentaar 

Profiterende burgers 

Door Petra Quaedvlieg (bron: dagblad de Limburger 05-11-2021) 

Als Nederlanders iets niet kunnen uitstaan dan is het wel dat iemand (m/v) niet lijkt te werken 
voor zijn geld. Participatie betekent meedoen, maar de inzet van de Participatiewet was om 
grof te bezuinigen op allerlei vormen van steun en subsidie die mensen helpen te 
participeren. ‘Arbeidsverplichting’ is het sleutelwoord. Wie niet aan de regels voldoet, wordt 
aangevinkt en als verdachte beschouwd. Dat er mensen zijn die bergen werk verzetten 
zonder dat ze ervoor betaald worden, daar heeft de wet geen boodschap aan. En kom niet 
aan met hobbyisme alstublieft. Mensen die iets moois voortbrengen? Fröbelaars op kosten 
van de samenleving. 
Dat iemand minder hoeft te betalen dan jij is in Nederland een onuitstaanbare gedachte. Dus 
hebben we geen zorgpremie naar inkomen (o nee, nivellering!). Maar omdat er toch grote 
groepen mensen zijn die de hoge zorgpremie niet kunnen betalen, krijgen ze een deel van 
die premie weer terug. Dan valt het niet zo op, dat sommigen ‘gratis geld’ krijgen. 

Omweg 

In de afgelopen tien, vijftien jaar heeft Nederland duizenden burgers afgeknepen en vertrapt 
en vervolgens worden nu honderden miljoenen uitgegeven om diezelfde burgers weer op de 
been te helpen. 

Zo zijn er ook grote groepen die de dure kinderopvang niet kunnen betalen. Dus werd ook 
daar een omweg voor gevonden: de kinderopvangtoeslag. Wie voldoende verdient, heeft 
nooit met deze toeslagen te maken. En dat is precies de bedoeling. Ssht, vertel het niet 
verder. 
Maar toen kwam in het nieuws dat het voor handige ‘gastouderbureaus’ heel eenvoudig is 
om te frauderen met die toeslagen. Nederland was te klein. Schande, klonk het luid. Politici, 
journalisten, twitteraars, opiniemakers van rechts tot links, iedereen buitelde over elkaar 
heen van afschuw: rigoureus aanpakken! Fraude met toeslagen moet gewoon onmogelijk 
gemaakt worden, zei een SP-Kamerlid. Het wordt tijd om een virulent wantrouwen tegen de 
mens te koesteren, meende een columnist van De Telegraaf. 

Toeslagenaffaire 

Dat was zes jaar geleden. Maar er was één probleem met het verhaal, stelt Jesse Frederik in 
zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire: ‘De 
reportage kwam op het moment dat er al duizenden ouders per jaar het slachtoffer werden 
van de keiharde handhaving door de Belastingdienst.’ In Nederland was de toon echter 
gezet: het moest afgelopen zijn met gratis geld voor Jan en alleman die met de opbrengst 
van toeslagen in de zon lagen op Mallorca. 
Als we het hebben over de toeslagenaffaire, zegt Frederik, onderzoeksjournalist bij De 
Correspondent, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Naar hoe we met z’n allen een 
beeld hebben gecreëerd van ‘profiterende burgers’. Ook wij, journalisten en columnisten. Wij 
zetten, zegt Frederik, wel degelijk een trend. ‘Politici, ambtenaren, lezers, kijkers en 
luisteraars kalibreren hun verontwaardiging op onze berichtgeving.’ Mediagenieke incidenten 
worden opgeblazen, het publiek schreeuwt om daden en de politiek neemt draconische 
wetgeving aan. 
En zo ligt het toeslagensysteem ons, net als de Participatiewet, als een steen op de maag. In 
de afgelopen tien, vijftien jaar heeft Nederland duizenden burgers afgeknepen en vertrapt en 
vervolgens worden nu honderden miljoenen uitgegeven om diezelfde burgers weer op de 
been te helpen: schuldsanering, medische en geestelijke zorg, gezinshulp, jeugdzorg etc. 



Om niet te spreken van het menselijk kapitaal dat is aangetast. Het is de uiterste 
consequentie van de weigering om inkomensverschillen te verkleinen via een aantal simpele 
ingrepen, zoals gratis kinderopvang, zorgpremie naar inkomen, verlaging van de huur van 
sociale woningbouw. 
En wie profiteert eigenlijk het meest? Wie geld heeft en dat geld doorgeeft, geeft het 
nageslacht toegang tot theaters, opleidingen, bibliotheken, sportvoorzieningen, en: vrije tijd, 
tijd om niets te doen. 
De Nederlandse maatschappij is heel goed voor mensen met geld, terwijl de mensen die 
minder verdienen en niet kunnen terugvallen op bezit gewoon proberen om ook een goed 
leven te leiden. 
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