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‘Het tweede kabinet Balkenende is onvoldoende sociaal in haar beleid.’ Zo

wordt het althans vaak in de media afgeschilderd. Deze beoordeling is extra

prikkelend vanwege het grote aantal bewindslieden dat affiniteit heeft met het

christelijk-sociaal denken. De fundamentele vraag die in dit artikel centraal

staat luidt: wat is sociaal? Voor een antwoord op de vraag wat sociaal is gaan we

hieronder op zoek naar de wenselijke verhouding tussen de waarden ‘eigen ver-

antwoordelijkheid’ en ‘solidariteit’ volgens het christelijk-sociaal denken. 

De wenselijke verhouding tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit

wordt in het perspectief van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen

gethematiseerd en geconcretiseerd. Zo is het sociaal om solidariteit te organise-

ren en individuele zelfoverschatting te ontmaskeren, een onnodig beroep op

solidariteit op creatieve wijze te beperken en democratisch te bepalen hoe de

solidariteit te organiseren. Ook is het sociaal om  de markt niet laten belemme-

ren de solidariteit te organiseren en om het maatschappelijk middenveld de

ruimte geven. Vooral in het geven van ruimte aan het maatschappelijk midden-

veld zou voor dit kabinet nog een wereld te winnen zijn.

In dit artikel gaan wij na wat sociaal is volgens de christelijk-sociale traditie van

waaruit het CNV put. Hierbij zal de verhouding tussen solidariteit, eigen en per-

soonlijke verantwoordelijkheid aan de orde komen en nader doordacht worden.

Het begrip ‘solidariteit’ duidt op saamhorigheid tussen mensen, onderlinge ver-

bondenheid of dat wat individuen aan elkaar bindt en waarvan men ook de conse-

quenties aanvaardt. Solidariteit kan gezien worden als iets feitelijks, een intentie,

een gevoel of als iets normatiefs. In deze bijdrage staat de normatieve interpreta-

tie van het solidariteitsbegrip centraal, binnen het sociaal-economische domein.

Solidariteit in normatieve zin is op een hoger abstractieniveau bezien een toede-

lingsnorm: een norm op basis waarvan verantwoordelijkheden zouden moeten

worden gedragen. In de context van de sociale zekerheid gaat de discussie bijvoor-

beeld over de vraag of het individu of het collectief, verantwoordelijk zou moeten

zijn voor het dragen van loondervingsschade. De verkozen toedelingsnorm kan so-

lidariteit zijn, maar bijvoorbeeld ook schuld of onrechtmatigheid. Indien het indi-

vidu of een organisatie de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis zelf dient te dra-
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gen, dan wordt in dit artikel over ‘eigen verantwoordelijkheid’ gesproken.

Daarnaast wordt het begrip ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ gebruikt als de

verantwoordelijkheid die ieder mens van  God krijgt om gerechtigheid te realise-

ren. 

Schets christelijk-sociaal denken 

Het CNV behartigt de belangen van mensen op het gebied van werk en inkomen.

Het CNV vindt hiervoor haar inspiratie in het Evangelie, waarvan het christelijk -

sociaal denken een uitwerking is. Vooraf zij opgemerkt dat het christelijk-sociaal

denken een poging is om uit die inspiratiebron de belangrijkste ethische princi-

pes te vertalen naar een maatschappijvisie en deze vervolgens toe te passen op de

werkelijkheid. Wij zijn van mening dat deze uitwerking het meest recht doet aan

onze inspiratiebron, zonder af te doen aan de mogelijkheid dat vanuit dezelfde

bron andere uitwerkingen of toepassingen kunnen volgen (zie Hay, 1991). 

In deze paragraaf wordt een schets gegeven van de uitgangspunten en beginselen

van het christelijk-sociaal denken. Met die schets wordt beoogd duidelijk te ma-

ken wat de basis is van de hierna beschreven wenselijke toedeling van verantwoor-

delijkheden. Deze toedeling is immers geen objectief-neutrale bezigheid, maar is

direct gerelateerd aan een bepaald mensbeeld en daaraan verbonden maatschap-

pijbeeld.

Gerechtigheid realiseren als doel van gekregen persoonlijke verantwoordelijkheid  

De boodschap van het Evangelie kenmerkt zich onder andere door de oproep tot

naastenliefde, waarvan de betekenis ligt in het dienstbaar zijn aan elkaar in het da-

gelijks leven. Deze naastenliefde krijgt vorm in het doen van gerechtigheid (CNV,

1994). God heeft als Schepper ieder mens de ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’

gegeven om Zijn aarde te beheren en bewerken als ‘rechtvaardig rentmeester’.

Van Zuthem (1968) omschrijft gerechtigheid als de mens tot zijn bestemming la-

ten komen in het aardse, maar ook het eeuwige leven. Volgens het

Visieprogramma van het CNV (1994) gaat het bij gerechtigheid om het creëren van

de juiste verhoudingen, zowel in de relatie tot de Schepper en de schepping als-

ook in de relaties die mensen met elkaar en met zichzelf onderhouden. Het

Tweede Vaticaans Concilie heeft het in deze context over ‘het totaal van de sociale

randvoorwaarden waardoor zowel groepen als enkelingen hun eigen volmaakt-

heid vollediger en vlugger kunnen bereiken’.

In het christelijk-sociaal denken wordt vanwege de gebrekkige menselijke omgang

met de gekregen persoonlijke verantwoordelijkheid, de macht van het kwaad in

structuren en ieder mens erkent. Dit kwaad treft de mens zowel in zijn eigen keu-

zes als in de kwade machtsuitoefening door anderen. Het individu moet daarte-

gen worden beschermd. Bovendien moet een rechtvaardige houding gestimuleerd
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worden. Zowel in de protestantse als rooms-katholieke traditie wordt dan ook be-

nadrukt dat onrechtvaardige structuren uiteindelijk het resultaat zijn van het fa-

lende (‘zondige’) menselijk handelen. Daarom is het veranderen van maatschap-

pelijke structuren slechts een gedeeltelijke oplossing van het onrecht. 

Zo was Kuyper bijvoorbeeld van mening dat de oorzaak van de sociale kwestie in

de negentiende eeuw gelegen was in het feit dat zowel het liberalisme als het so-

cialisme van het Verlichtingsdenken uitgingen. Het Verlichtingsdenken gaat er in

zijn visie ten onrechte vanuit dat de mens geen eeuwige bestemming heeft en

niet naar het beeld van God geschapen is. Kuyper riep daarom op tot bekering van

die houding (Woldring, 1996). En Johannes Paulus II stelt dat de opheffing van het

structurele onrecht ten diepste alleen kan plaatsvinden wanneer individuen zich

moreel bekeren (Jeurissen, 1989).

Solidariteit, subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring 

In het christelijk-sociaal denken zijn enkele waarden en concepten de kern gaan

vormen als uitwerking van de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens

om vanuit naastenliefde, gerechtigheid te realiseren. Solidariteit is vanzelfspre-

kend een van de waarden die van groot belang worden geacht. Volgens Van

Zuthem (1968) is solidariteit de uitdrukking van de door God zelf gewilde verbon-

denheid van de mensen en kan ze niet los worden gezien van naastenliefde en

barmhartigheid. 

Twee bekende christelijk-sociale concepten geven enige richting bij het organise-

ren van de wenselijke verhouding tussen ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘solidari-

teit’. In het rooms-katholieke denken staat het verticaal ordenende subsidiariteit-

concept centraal. In het protestantse denken is het horizontaal ordenende

concept ‘soevereiniteit in eigen kring’ leidend.

‘Subsidiariteit’ handelt over de hulp die de gemeenschap aan zijn leden verschul-

digd is. Subsidiair wil zeggen: helpend, bevorderend. De overheid moet alleen

waar dit nodig is en op een zo laag mogelijk niveau ingrijpen wanneer het parti-

culiere initiatief faalt. Daarmee wordt beoogd een grenzeloze uitbreiding van de

overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven, die men bijvoorbeeld op ba-

sis van een geïsoleerd gebruik van de waarde solidariteit zou kunnen bepleiten,

van een bovengrens te voorzien. De beste vorm van solidariteit is hierbij de hulp

tot zelfhulp. De hulp moet zoveel mogelijk ten dienste staan van de eigen ont-

plooiing van het individu, door het op te wekken tot eigen kracht en initiatief

(Jeurissen, 1989). 

Het protestantse denken stelt centraal dat God soeverein is en de bron van alle ge-

zag en macht. Hieruit volgt dat aan de samenlevingsverbanden nooit meer dan

een afgeleide soevereiniteit toekomt waarbij voor de uitoefening uiteindelijk ver-

antwoording zal moeten worden afgelegd aan God. Alle levensgebieden vinden de

zin van hun bestaan in hun rechtstreekse band met God. Levensgebieden zoals de
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staat, kerk, school en wetenschap, bedrijf, huwelijk en gezin zijn dus niet hiërar-

chisch, maar naast elkaar gesteld. Geen enkel domein, zoals de overheid of de

markt, mag de anderen dus overheersen. Een te dominante overheid werkt bij-

voorbeeld het opkomen van zelfstandige samenlevingsverbanden tegen (waaron-

der het maatschappelijk middenveld) die de eigen competenties, vrijheid en ver-

antwoordelijkheid van burgers versterken (Woldring, 1990 en 1996).

Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit in 

het christelijk-sociaal denken

Wat het liberalisme en socialisme bindt is hun beeld van de autonome mens. In

het liberale denken is de mens in morele zin alleen verantwoording aan zichzelf

schuldig. In het socialistische denken is het individu morele verantwoording

schuldig aan het collectief. Daar tegenover staat het christelijk-sociaal denken dat

als uitgangspunt heeft dat ieder mens zich uiteindelijk persoonlijk moet verant-

woorden tegenover God, zijn Schepper. 

In hun visie op gemeenschappen zijn het liberale individualisme en het socialisti-

sche collectivisme echter elkaar tegenstrevende interpretaties van de sociale wer-

kelijkheid. In het christelijk(-sociaal) denken wordt een weg bepleit die deze tegen-

stelling doorbreekt. In het christelijk-sociaal denken wordt ervan uitgegaan dat de

mens zowel een individuele persoon als een gemeenschapswezen is. Het welzijn

van de persoon en van de gemeenschap zijn aan elkaar gerelateerd; het is een we-

derkerige relatie. 

Uit dit mensbeeld en de hierboven beschreven christelijk-sociale uitgangspunten

en beginselen, volgt een aantal globale denklijnen. Die denklijnen beschrijven de

contouren van wat volgens het christelijk-sociaal denken een wenselijke verhou-

ding is tussen ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘solidariteit’ (zie onder andere:

Kouwenhoven, 1989).

De eerste denklijn betreft de plaats van de waarde eigen verantwoordelijkheid. De

mens is primair zelf verantwoordelijk voor zijn eigen levensonderhoud en dat van

zijn gezin. Dat kan worden afgeleid uit de hierboven beschreven concepten ‘subsi-

diariteit’ en ‘soevereiniteit in eigen kring’. Het streven om die verantwoordelijk-

heid af te wentelen op de gemeenschap is onwenselijk. Misbruik van solidariteits-

regelingen is zelfs gevaarlijk, omdat de hierdoor bij solidairen opgewekte

gevoelens van onrecht tot een verminderd draagvlak voor solidariteitsregelingen

kunnen leiden. 

Ten tweede de denklijn die een plaats geeft aan de waarde solidariteit. Volgens

deze denklijn moet het individu nooit los gezien worden van de samenlevingsver-

banden waarin God hem of haar plaatst. Onvoorzienbare risico’s (ongeval, ziekte,

werkloosheid), oudedagsvoorzieningen (onderlinge zorg tussen generaties) en

ontplooiingsmogelijkheden behoren daarom mede tot de verantwoordelijkheid
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van de gemeenschap. De gemeenschap mag met andere woorden geen beroep

doen op de verantwoordelijkheid van een individu wanneer de persoon niet in

staat is deze te vervullen. De gemeenschap moet op dat punt te hulp schieten door

solidariteit te organiseren. 

Hier vindt dus een vertaling plaats van het subsidiariteitsconcept naar onze

markteconomie. Het marktmechanisme heeft immers alleen oog voor de voortge-

brachte producten en diensten en niet voor de mens die de prestatie levert.

Hierdoor wordt het behoefte-element ten onrechte niet meegewogen bij de inko-

mensverdeling. Bovendien is de huidige inkomensverdeling mede bepaald door

de wijze van verdeling van productiefactoren in de samenleving van vroeger,

waardoor individuen verschillende mogelijkheden hebben om hun talenten te

ontwikkelen en meer eigen verantwoordelijkheid aankunnen. De eigen verant-

woordelijkheid voor het ontplooien van de talenten is daarom beperkt tot het be-

nutten van de mogelijkheden die door het inkomen en de gemeenschap worden

geboden. Hier wordt dus duidelijk dat de christelijk-sociale waarde ‘gerechtig-

heid’, de waarden ‘eigen verantwoordelijkheid’ (de eerste denklijn) en ‘solidari-

teit’ (de tweede denklijn) in de juiste balans brengt. 

De laatste denklijn betreft het inbrengen van de voorkeur om de waarden solidari-

teit en eigen verantwoordelijkheid via een andere weg te organiseren. In de chris-

telijk-sociale visie wordt gewezen op de voorkeur om te organiseren via het maat-

schappelijk middenveld en niet via de markt of overheid. Vaak kan de wenselijke

verhouding tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit het beste worden

vormgegeven op dit niveau. De overheid heeft uiteraard wel de verantwoordelijk-

heid om het (laatste) schild voor de zwakkeren te zijn. Het afwentelen van kosten

door het maatschappelijk middenveld op rest van de samenleving dient ze ook te

voorkomen. 

Het expliciet inbrengen van dit alternatief is met name een consequentie van het

concept soevereiniteit in eigen kring. Die voorkeur voor het maatschappelijk mid-

denveld heeft ook te maken met het christelijk-sociale mensbeeld dat zich zowel

niet geheel kan vinden in het beperkte, negatieve mensbeeld van de liberalen en

het te rooskleurige mensbeeld van de socialisten . Het christelijk-sociaal denken

erkent namelijk dat sociale risico’s deels extern zijn bepaald maar voor een ander

deel ook beïnvloed worden door het eigen gedrag. Via gemeenschappen dient soli-

dariteit daarom te worden georganiseerd. Tegelijkertijd moet misbruik van solida-

riteit worden voorkomen. Deze twee eisen kunnen vaak optimaal door het maat-

schappelijk middenveld worden gerealiseerd. 

Voor deze voorkeur voor het maatschappelijk middenveld kan ook ondersteuning

worden gevonden in  economische theorie en onderzoek. Zo kan via collectivitei-

ten worden voorkomen dat de groep te klein wordt om risicosolidariteit te kun-

nen organiseren. Tegelijkertijd worden de nadelen van een anonieme, te grote

groep ‘moral hazard’ en ‘adverse selection’ vermeden door de beperkte omvang
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van de door het maatschappelijk middenveld georganiseerde regelingen. Ook kan

het maatschappelijk middenveld efficiënter dan marktpartijen zijn om sociale re-

gelingen te organiseren, denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen (CPB, 2000). Een

derde inzicht uit de economische wetenschap is dat een corporatistisch stelsel

van arbeidsverhoudingen economisch niet slechter presteert dan een

Angelsaksisch stelsel. Die empirische bevindingen verdragen zich slecht met pop-

ulair economisch-theoretische pleidooien die doen alsof alleen een zo’n decen-

traal mogelijk stelsel van arbeidsverhoudingen economisch verantwoord is

(OECD, 1997, en Teulings en Hartog, 1998).  

Wat is sociaal? 

In dit artikel zijn de contouren van een wenselijke verhouding tussen de waarden

‘eigen verantwoordelijkheid’ en solidariteit’ uiteengezet vanuit het christelijk-so-

ciaal denken . Op basis van deze contouren worden hieronder vijf gedachten be-

schreven die als antwoord dienen op de vraag wat tegenwoordig sociaal is. Deze

antwoorden worden vergezeld van enkele actuele beleidsvoorstellen van het CNV.

De antwoorden geven dus aan wat sociaal is, maar ook enkele voorbeelden hoe

het kabinet dit concreet vorm kan geven. Christelijk-sociaal denken is namelijk

niet utopisch van karakter of voor het behouden van de status-quo. Aan een juiste

verhouding tussen de waarden solidariteit en eigen verantwoordelijkheid houden

we vast, maar de hiervan afgeleide normen moeten aangepast worden aan de

maatschappelijke ontwikkelingen. 

De vijf antwoorden hebben als rode draad dat het christelijk-sociaal is om gemeen-

schapszin en persoonlijke ontplooiing te organiseren en stimuleren. Hiermee

wordt bedoeld dat de solidariteit als waarde van groot belang is en dient te zijn.

Terwijl tegelijkertijd de beste hulp, zelfhulp is. Dat wil zeggen dat de groei van het

individu in zijn capaciteiten en moraal moet worden nagestreefd.

De antwoorden gaan in op vijf aspecten van solidariteit, namelijk:

- de noodzaak van solidariteit in een individualiserende samenleving;

- de uitholling van solidariteit door freeriders in een pluriforme samenleving;

- de wenselijkheid van breed maatschappelijk draagvlak voor de waarde van soli-

dariteit;

- de economische mogelijkheden van solidariteit in een globaliserende economie;

- de institutionele mogelijkheid om solidariteit via het maatschappelijk midden-

veld te organiseren.

Sociaal is… solidariteit organiseren en individuele zelfoverschatting ontmaskeren 

In de eerste plaats is het moreel noodzakelijk om solidaire regelingen te organise-

ren die er voor zorgen dat mensen die zelf niet in hun levensonderhoud en/of ont-

plooiing kunnen voorzien, hier in worden voorzien. In dit verband dienen ook de

grenzen van individuele mogelijkheden benadrukt te worden in onze individuali-
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serende maatschappij. De individualisering van onze maatschappij is enerzijds

positief te duiden: een aanzienlijk deel van de mensen is economisch zelfstandi-

ger en beter opgeleid dan vorige generaties. Hierdoor zijn solidaire regelingen

vanaf een bepaald individueel welvaartsniveau minder belangrijk en zelfs achter-

haald geworden voor sommige groepen, met name inkomenssolidariteit. 

Het CNV heeft in 2003 voorstellen aan het kabinet gepresenteerd waarin het blijk

gaf niet vanuit een reflex tegen veranderingen te zijn en de status-quo te willen

doorbreken. In die CNV-voorstellen wordt onder andere gepleit voor het maxime-

ren van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De principiële reden

hiervoor is dat hogere inkomens niet onevenredig gebruik hoeven te maken van

deze fiscale bevordering van het eigen woning bezit. 

Anderzijds ontwikkelt de individualiseringstendens zich in een richting waarbij

de constructieve mogelijkheden van gemeenschap onvoldoende erkend worden

en daarmee in de toekomst een knelpunt kan ontstaan in het organiseren van een

wenselijk niveau van solidariteit (zie: SCP (1998) en Hortulanus en Machielse

(2000)). De dominantie van het liberale en neo-klassieke economsiche denken

voedt deze schaduwzijde van individualisering. De meeste mensen zijn echter tot

op grote hoogte afhankelijk van risicosolidariteit wanneer ze werkloos of arbeids-

ongeschikt worden. Bovendien is een nog steeds significante groep Nederlanders

minder economisch zelfstandig vanwege bijvoorbeeld de beperktheid van hun

kwalititeiten of ziekte.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een levensloopregeling geen substituut

kan worden voor sociale zekerheidsregelingen. De reden hiervoor is dat in een le-

vensloopregeling geen risicosolidariteit kan worden georganiseerd. Maar het bete-

kent tevens dat tot op zekere hoogte een versobering in sociale zekerheidsregelin-

gen preventief gecompenseerd kan worden door te investeren in scholing. Het

CNV pleit daarom voor investeringen in scholing, die ook voor onze kennisecono-

mie van groot belang zijn. 

Sociaal is… onnodig beroep op solidariteit creatief beperken

Ten tweede is het sociaal om actoren op een evenwichtige wijze te stimuleren

geen onnodig beroep te doen op de solidariteit van leden van de gemeenschap.

Niet alleen via de hierboven voorgestelde investeringen in scholing. Het stimule-

ren heeft hier met name betrekking op het bestrijden van gedrag dat het draag-

vlak voor solidariteitsregelingen uitholt, hoewel de omvang van misbruik niet

moet worden overdreven (zie: TNO, 2003). Daarbij dient tegelijkertijd erkend te

worden dat er een grens is aan het stimuleren van gerechtigheid. Een klein deel

van de samenleving zal nu eenmaal altijd een ondermijnende rol spelen, wat tege-

lijkertijd niet wil zeggen dat dit gedrag niet bestreden moet worden.

De complexiteit van onze postmoderne samenleving met haar verlies aan ge-

meenschappelijk gedragen waarden en normen stelt ons maatschappelijk voor
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een enorm dilemma. Niet-politieke factoren bepalen meer dan ooit of men zich

moreel wenselijk opstelt. De populaire gedachte dat financieel prikkelen wellicht

de enige, wel effectieve sturingsmogelijkheid is die nog resteert kan juist aver-

echts werken. Economisering van de samenleving kan normen namelijk ook uit-

hollen die nodig zijn om sommige externe effecten te internaliseren. De daarmee

gepaard gaande uitholling van sociaal kapitaal bemoeilijkt alleen maar de coördi-

natie van gedrag (Bovenberg en Van de Klundert, 1999).

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de vakbeweging meer dan nu het geval is

het freeridersprobleem moet aanpakken, maar dat ze hierbij haar taak als belan-

genbehartiger van álle werknemers niet uit het oog mag verliezen. En in het ka-

der van de herziening van de WAO ging het CNV-plan er daarom vanuit dat werk-

nemers en werkgevers geprikkeld moeten worden om verzuim te voorkomen en

zo kort mogelijk te laten zijn. Tegelijkertijd dient erkend te worden dat onder ie-

dere regeling onwenselijk en asociaal gedrag plaatsvindt. Het te sterk financieel

prikkelen van mensen leidt tot de onrechtvaardige situatie dat een meerderheid

die moreel terecht aanspraak maakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering de

uitkering misloopt. Het is in de visie van het CNV dan ook een uitdaging om in de

toekomst niet zozeer meer via nog meer financiële prikkels misbruik te bestrij-

den, maar via een hogere effectiviteit van de uitvoeringsinstanties. En via het faci-

literen en stimuleren van andere domeinen die het draagvlak voor de waarden so-

lidariteit en eigen verantwoordelijkheid versterken.

Sociaal is… om democratisch te bepalen hoe solidariteit te organiseren 

In de derde plaats is het sociaal dat de politiek en andere maatschappelijke acto-

ren vanuit een brede maatschappelijke visie aan hun burgers c.q. leden uiteenzet-

ten welke alternatieve beleidskeuzes kunnen worden gemaakt en wat volgens hun

maatschappijvisie de consequenties daarvan zijn. Dit onderstreept de steeds bre-

der onderkende noodzaak van herbronning en tegelijkertijd om in interactie met

de veelal mondige leden en burgers deze visie te concretiseren in standpunten.

Dit betekent volgens het CNV dat het ook vanuit dit meer procesmatige perspec-

tief onwenselijk is om verder te bezuinigen op sociale zekerheid. Uit onderzoek

(SCP, 2002) en ook onze ledenvergaderingen blijkt dat veel mensen het belang on-

derstrepen van de risicosolidariteit die in ons sociale zekerheidsstelsel is georgani-

seerd. De bezuinigingen van de kabinetten Balkenende I en II vertonen in dit licht

een opmerkelijk dubbel karakter in het debat over de plaats van de waarde solida-

riteit. In het licht van de vergrijzing wordt het enerzijds van belang geacht om de

houdbaarheid van de overheidsfinanciën te versterken door tekorten op de over-

heidsbalans te beperken. Die versterking van de houdbaarheid van intergeneratio-

nele solidariteit is anderzijds deels gefinancierd door te bezuinigen op regelingen

die voor risico- en inkomenssolidariteit  zorgen, wat electoraal gevaarlijk is indien

dit te fors of snel plaatsvindt.
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Sociaal is… de markt niet laten belemmeren solidariteit te organiseren

Ten vierde is het sociaal dat de markt als één van de maatschappelijk domeinen,

de andere domeinen niet gaat overheersen. In de tijd van Kuyper bestond angst

voor een te machtige overheid, welke hij vanuit het concept ‘soevereiniteit in ei-

gen kring’ onwenselijk achte. De implicatie van globalisering is echter dat overhe-

den tegenwoordig steeds meer de primaire taak krijgen om van hun land een aan-

trekkelijke investeringslocatie te maken (OECD, 2001). Door de toenemende

concurrentie op productmarkten zal een concurrerend niveau van de vernoot-

schaps-, loon- en inkomstenbelasting steeds belangrijker worden om zo de prijs-

concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland te verbeteren (Bos et al,

2001). Per saldo is er dus sprake van afnemend nationaal coördinatievermogen,

met name op macro-economisch terrein. Terwijl theoretisch gezien alleen op in-

ternationaal niveau compenserende sociale maatregelen kunnen worden geno-

men, die in de politieke praktijk echter op dit moment financieel en principieel

niet wenselijk worden geacht (Van der Meer, 2003).

Goudzwaard (1974) heeft het in dit verband over de waarde van het juiste gebruik

van het concept soevereiniteit in eigen kring. Het concept heeft tegenwoordig wel-

licht als waarde dat het de handhaving van de soevereiniteit in eigen kring van de

staat benadrukt. Dit concept mag dus niet als een ‘verdedigingslinie’ van het be-

drijfsleven tegenover overheidsbemoeienis mag dienen. De uitdaging is om op

Europees niveau, zonder het subsidiariteitsconcept uit het oog te verliezen, een

grens te stellen aan deze financiële beperking van ruimte voor solidariteitsrege-

lingen. Maar de oplossing voor een dominerende rol van de markt dient niet al-

leen via het versterken van de overheid plaats te vinden.

Sociaal is… het maatschappelijk middenveld de ruimte geven

Tenslotte is het sociaal om het maatschappelijk middenveld meer de verhouding

tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit te laten organiseren. Op dit ni-

veau kan de persoonlijke verantwoordelijkheid namelijk optimaal vorm worden

gegeven. Bovendien kan een integrale afweging worden gemaakt tussen de voor-

keur voor een loonstijging dan wel voor financiering van de solidariteitsregeling.

De overheid blijft het (laatste) schild voor de zwakkeren, omdat deze mensen veel-

al geen verbinding meer hebben met de arbeidsmarkt. Opvallend is dat alle coali-

tiepartijen zeer terughoudend zijn om het maatschappelijk middenveld die ver-

antwoordelijkheden terug te geven. Juist de leden van het kabinet die affiniteit

hebben met het christelijk-sociaal denken zouden zich van dit alternatief voor

staat en markt bewust moeten zijn en het benutten.

ir. Josine Westerbeek-Huitink is vice-voorzitter CNV vakcentrale en drs. Emile van Velsen, be-

leidsadviseur van de CNV vakcentrale
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Noten

1. De auteurs bedanken de leden van de CNV-projectgroep ‘de balans tussen ei-

gen verantwoordelijkheid en solidariteit’ en Piet Hazenbosch voor hun com-

mentaar op dit artikel. De projectgroep bestond naast de auteurs uit: Danielle

Vaartjes-van Suijdam, Janny Udo en Marco Kastelein.

2. Het christelijk-sociaal denken is onder andere daarom niet als een in politieke

termen linkse of rechtse maatschappijvisie te kwalificeren. 

3. Met nadruk zij erop gewezen dat een individu zijn ‘persoonlijke verantwoorde-

lijkheid’ iets anders is als de waarde ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ieder mens

krijgt de ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ van God om gerechtigheid te re-

aliseren, als uitdrukkingsvorm van naastenliefde. Indien het individu of een

organisatie de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis dient te dragen, dan

wordt in dit artikel over ‘eigen verantwoordelijkheid’ gesproken. 

4. Binnen het sociaal-economische solidariteitsbegrip kan een onderscheid ge-

maakt worden tussen risicosolidariteit en inkomenssolidariteit (Fluit, 2001).

Overigens kunnen beide solidariteitsvormen bezien worden vanuit een inter-

generationeel (tussen verschillende generaties) en intragenerationeel (specifie-

ke groepen binnen een generatie) perspectief.

De hoogte van ‘risicosolidariteit’ wordt bepaald door de mate waarin mensen

met een lage kans op een gebeurtenis (bijvoorbeeld ziekte) qua premiehoogte

in de richting gaan van premiebetalers die een hoog risico lopen deze bepaal-

de gebeurtenis te overkomen. Met andere woorden: wanneer de equivalentie

tussen risico, premie en uitkering sterk is dan wordt de verzekering geken-

merkt door weinig risicosolidariteit en omgekeerd. 

‘Inkomenssolidariteit’ houdt in dat hogere inkomens een deel van hun inko-

men overdragen aan mensen met een lager inkomen. Er vindt met andere

woorden een herverdeling van koopkracht plaats ten gunste van de lagere in-

komens.  
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