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De maatregelen die door achtereenvolgende kabinetten zijn gena

men wekken cumulatief de schijn het uitgangspunt van een collec

tieve verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid en van de rol 

van de democratisch gekozen overheid in de vormgeving en uit

voering daarvan onder druk te zetten. De gespreksgroep 'Grond

slagen sociale rechtsstaat' ( een groep van mensen uit christelijk

sociale en sociaal-democratische kring) kan zich niet aan de indruk 

onttrekken dat de wijze waarop gesnoeid is op de sociale zeker

heid, onverantwoorde kaalslag zal blijken. Onderstaand de volle

dige verklaring van de gespreksgroep. 

Voorwoord 
In de achterliggcndc maanden heeft 

cen aantal mensen uit chri'>telijk-sociale 

en sociaal-democratische kring van gc

dachten gewisseld over de grondslagen 

van de socialc rccht'>'>taat De partijvoor

zitters van PvdA en CDA waren vooraf 

van hct ge'>prek in kennis ge'>leld 

Aanleiding was hct gegeven dat het so

ciaal beleid van de vorigc coalitie een 

rol spcelde in het verlies van bcide par

tijen bij de vcrkiezingen, terwijl juist in 

dat '>ociale beleid de synergic van deze 

coalitie was verwacht. Cebleken is dat 

in de achterbannen van de twcc partij

en de onrust groeit over het socialc ge

zicht van de Nederland'>e samenleving 

in het algemccn en dat van deze partij

en in het bijzonder. 

De gespreksgroep is zcs keer bijeen ge

weest. Het secrctariaat lag bij Trefpunt 

van Sociali'>me en Levensovertuiging, 

cen klankbordgroep binncn de l'vdA, 

waarvan het secretariaat wordt vcr

zorgd door De Rode Hoed. 

Verklaring 
Hezinning op de grondslagen van de 

sociale en dcmocratische rechtsstaat is 

een noodzaak die volgt uit de aard zelf 

van dczc staatkundige en politickc 

vorm van de samenleving. Die nood

zaak wordt acuter wannecr concrete 

gebeurtcnissen en ontwikkelingcn we

zenlijke aspecten crvan onder druk 

zetten. Zo is cr momenteel, naar het 

oordeel van ccn gesprebgroep van 

christen- en sociaal-democratcn, gercdc 

aanleiding om bcwust stil te staan bij de 

fundamcnten van de sociale dimcnsie 

van de democrati<.che rcchtsstaat 

Voor hen is die aanlciding voorcerst de 
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grote waarde die zij hechten aan dezc 

dimen<,ie van ecn moderne staat en die 

zij, ieder voor zich, vcrankeren in vaste 

principiele overtuigingcn. De aanlei

ding wordt versterkt door de zorg en 

verontrusting die actuele ontwikkclin

gen m de rcaliscring en vormgeving 

van de sociale taak van staat en over

heid in brede kring wekken. Op dat 

punt zijn, in het kadcr van reguliere de

mocratische be.,Juitvorming, ingrijpen

de verandcringen ingezet, die gcvoelige 

conserJuenties hebbcn gehad en heb

ben voor de sociale en economische 

rositie van grote groepen van de 

Ncderlandse bevolking 

Dat velcn in hun zorg over dit bclcid 

op de eerste rlaats aandacht vragen 

voor eigen positie en belangen is be

griJrelijk. Nadeel ervan is echtcr dat 

daarin de bredere rcikwijdte van een en 

ander aan het zicht wordt onttrokken. 

Daarom mcnen wij dat het goed is om 

niet aan tc zettcn bij particuliere belan

gcn maar hi) algemene grondslagen. 

Op die wijze kan rccht worden gedaan 

aan de motieven die gclcid hcbben tot 

veranderi ngen in hct overheidsbeleid 

terzake. tcrwijl tegelijk ook de ruimte 

ontstaat waarin de daardoor gewekte 

zorg en verontrusting kan worden ge

wogcn en recht gedaan. 

Herijking verzorgingsstaat 
De socialc taak van de overheid hccft 

in de jaren ze'>tig en zeventig zijn uit

drukking gevonden in wat de verzor

gingsstaat is gaan heten. Zc bevat twee 

componcntcn. Voorcerst: initiatieven 

om voor de totale bcvolking publieke 

ol collccticve gocderen zo toegankelijk 

mogclijk te maken. Het gaat zowcl om 

inlra<,tructurclc voorzieni ngen ( wegen, 

nutsbedrijven en dcrgelijke) als om 

voorzieningen in de sfeer van <,choling, 

gczondheidszorg en cultuur. Op de 
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tweede plaats de ontwikkeling van een 

verregaand gecollectiviseerd stelsel van 

garanties voor sociale zekerheid van de 

burgers. Dat is deels via volksvcrzeke

ringen en sociale wetgeving geeffectu

eerd, in door de overheid te ver

strekken of te garandercn uitkeringen 

Dcels is het uitgebouwd via werkne

mersverzckeringen, via het arbeidsbe

stcl gelinancierd en in kadcr gczet van 

centrale regelgeving. Het systeem, aan

vankelijk gericht op dekking van de 

mecst vitale sociale ri'>ico\ is steeds 

verder verfijnd en uitgebreid tot minder 

ingrijpende risico's en minder kwetsba

re grocpcn. De algemene systematick 

leidde ertoe dat het stelsel niet gereser

vecrd bleef voor urgente gevallen. 

Daardoor sloop er ruis in het stelsel. De 

noodzaak van tenminste herijking werd 

steeds duidclijker. Mede door misbruik 

en oneigenlijk gebruik- voor ecn dee! 

voortgekomen uit het systeem dat ach

terblccf bij de veranderingen in de 

samenleving, met name op gebied van 

leefvormen - deed zich een volumepro

bleem gevoelen en werd steeds luider 

de vraag van de financierbaarheid van 

het stelsel in de discussie gebracht 

Ook andere indringende vragen kwa

men op. Hoc sterk is het draagvlak van 

de verzorgingsstaaP l.eidt zij niet ook 

tot uitsluiting doordat maatscharpelijke 

participatie hnancieel wordt afgekochP 

Zit er nict vee! blind en centralistisch 

formalisme in het systeem) Werkt hct 

onbedoeld niet ook vcrstarrend. demo

tiverend en soms zelfs demoraliserend~ 

Er kwamen steeds meer aanleidingen 

voor herijking van het model. 

Dcze herijking vindt plaats in de con

text, medc door die herijking zelf opge

roepen, van een gcvoclige klimaatver

andering rond de verzorgingsstaat. Die 
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slaat neer in andere accentcn in hct 

denken en het publieke gesprek over de 

verhouding van sociale en economische 

componcnten in de publieke orde. De 

vrijc markt en de monetaire economie 

namen het vaandel over van inzet voor 

menselijke ontplooiing en inzet voor 

achterstandsgroepen; Ho-nomn1sr onder

nemcrs namen het over van therapeu

ten en socialc werkers; percentages en 

procedures van socialc arrangementen 

en wclzijnsconcepten. De Iucht gonst 

van pleidooien voor mecr markt, voor 

tlcxibilisering van arbeid, voor privati

scring van sociale zekerheid, voor per

soonlijke inzct via arbcid voor het 

cigen lcvcnsonderhoud, voor het mo

gen behoudcn en genietcn van wat men 

zelf heeft verdiend, voor denivellcring 

van systemen van beloning en voor pri

vatisering van openbare voorzieningcn 

en diensten. 

Om is het er niet om te doen gedetail

leerd stelling te nemcn ten opzichte 

van elk van deze geluiden 1\laar samen 

markeren zij een opmerkelijke mentali

teitsverandering Misschien is die, als 

reaclie op onevenwichtigheden en 

schecfgroei in het systeem van de ver

zorgingsstaat, ook wei noodzakelijk 

Sommigen motiveren hun toe leg op sa

ncringcn in hct systeem juist vanuit hun 

inzet om het principe van een garantic 

van sociale zekerheid te redden voor 

hen die dat ccht nodig hebben. Dat is 

een geloofwaardige en respectabele 

motivatic. 

Toch kan niet ontkend worden dat de 

maatregelen die door achtcrcenvolgen

dc kabinetten terzake zijn genomen, 

cumulatief de schijn wekken het uit

gangspunt zelf onder druk te zetten, 

namelijk het principe van een collectie

ve verantwoordelijkheid voor sociale 

zekerheid en van de rol van de demo

cratisch gekozen overheid in de vorm

geving en uitvoering daarvan. 

Waarden en belangen 
Vcel commentaren interpreteren de bc

zuinigingen in het socialc stelscl dan 

ook als bcwijs, dat de politiek zich een

zijdig op economie en markt richt en 

daarbiJ de eigcnheid van met name de 

sociale en culturelc dimcnsic van hct 

maat<;chappelijk Ieven uit het oog ver

liest. Sommigen constatercn al cen vol

lcdige vermarkting en economisering 

van hct pub! ieke Ieven en met name 

van de politiek. 

Wij willen deze tendcnscn in samcnle

ving en cultuur niet ontkennen en hun 

kwalijk effect ondcrschattcn. 1\laar we 

moeten ons hoeden voor karikaturale 

tegenstellingen. Cenoemde tendcnsen 

maken vanuit een bepaalde invalshoek 

ook de kracht uit van de hedendaagse 

cultuur De formalisering van waardcn, 

hun kwantificcring, economisering en 

opcrationalisering, heeft vee! bijgedra

gen aan het hanteerbaar en realiseerbaar 

maken van die waardcn. Zij kwamen er

door uit de steer van visioenen en ver

langens en konden integraal element 

worden van het concrete Ieven. Hct 

bracht voor steeds grotcrc groepen rcc

lc welvaart en voorspoed, kwaliteit en 

comlort. Om dat in stand te houden en 

op mondialc schaal uit tc brciden Z!Jn 

deze technieken onmisbaar. 

Anders gezegd de wereld van de waar

den en die van de belangen zijn geen 

twee gescheiden wcrelden. De ecrste 

gedt richting aan de bestemming en 

zingeving van de technicken die de 

tweede genereert; die tcchnieken krij

gen hun vervulling vanuit de perspec

tievcn die door de eerste worden 
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geopend. In een concrete samenleving 

en cultuur \open ideele en matericle 

tactorcn in elkaar over; waarden geven 

richting aan de belangcn en belangen 

ontdoen de waarden van ecn vrijblij~ 

vendheid waarin zij zouden kunncn 

blijven steken 

Menselijke waardigheid en 
sociale gerechtigheid 
Dit laat onvcrlct dat de herijking van 

de verzorgingsstaat tot nu vooral in~ 

druk heeft gemaakt als bczuinigings~ 

operatic. Als ontwikkeling van ccn 

nieuwe systematiek om de socialc di~ 

mcmic van de rechtsstaat vorm te ge~ 

ven - zowcl door de sociale zekcrhcid 

tc garanderen van hen die van dcrgelij~ 

kc garanties athankeliJk zijn, als door 

de tocgankelijkheid van collecticve 

goederen te bevordercn- is op z'n best 

sprake van eerste aanzcttcn. Tot nu 

springt vooral hct snociwcrk in het oog. 

Daarbij kunnen wij ons niet aan de in~ 

druk onttrekken dat de wijzc waarop 

gesnoeid is, niet altijd toekomstige 

groeizaamheid zal stimulcren maar 

onverantwoorde kaalslag zal blijken 

Vanuit dit criterium waarderen de \eden 

van de initiatiefgroep de afzonderlijke 

tcitclijke maatregelen vcrschillend. 

Sterk en gcmcenschappelijk is cchter 

de ovcrtuiging dat wij cen collectieve 

verantwoordelijkhcid hebben voor het 

sociale gchaltc van onze samenlcving 

en dat bij de realisering van die verant~ 

woorde\IJkhcid een denwcratisch gcko~ 

zen overheid cen cigcn rol heeft. Voor 

die vcrantwoordelijkheid en haar gron~ 

den willen wij aandacht vragen. 

De centrale grond daarvoor is de waar~ 

de die voor ons allen het hart vormt 

van dit plcidooi voor erkenning van de 

eigenheid van de sociale dimensie van 
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een modernc, dcmocratische rechts~ 

<;taat: de mensclijkc waardigheid 

De \eden van de gespreksgrocp vinden 

dat de mens- ieder mens en aile men~ 

sen - een wczcn is met een eigen waar~ 

digheid en dat het opdracht is van de 

persoon en van de georganiscerde sa~ 

menleving om dczc waardigheid te ont~ 

wikkelcn en zo goed mogclijk tot haar 

rccht te Iaten komen. Zij motiveren dit 

vertrekpunt op verschillende manieren 

en g6nspireerd door verschillende 

bronnen. Daarhij gaan christelijke op~ 

vattingcn over de mens a\., schcpscl, 

zelfs kind van Cod, wiens bestaan zich 

realiseert in ecn unieke betrekking met 

zijn Schcpper, over in niet~godsdicnsti~ 

ge visies op humaniteit, solidaritcit en 

barmhartighcid als onmisbare kwalitci~ 

ten bij de opbouw van een mcnswaardi~ 

ge <,amcnlcving. 

Wij denken verder dat die waardigheid 

van icder mens vraagt om concrctisc~ 

ring en rea\i.,atie. De crkcnning van de 

waardighcid van de mens verdraagt 

zich niet met het bcstaan en Iaten 

voortbestaan van mensonwaardige situ~ 

aties. Om ons bewust tc worden wat 

mensonwaardig is en om zo gocd mo~ 

gelijk een cinde te maken aan mcnson~ 

waardige '>ituaties hchhen wij elkaar 

nodig In allcrlei verbanden- thuis, in 

hct werk. in organisatic.;,;, vcrcnigingen, 

de 'civiele maatschappij' of het 'maat~ 

schappclijk middenveld'- worden men~ 

sen in staat gestcld hun waardigheid 

vorm tc gcven. 

Cegcvcn de gecompliceerde vcrhou~ 

dingen in een hoogontwikkclde samen~ 

leving als de onze, zijn daarbij door de 

staat, als op de basis van recht georga~ 

ni<;eerde collectiviteit, gegarandeerde 

voorzieningen nodig. 
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Sociale gerechtigheid is dus fundamen

teel criterium voor de inrichting van de 

staat en voor beoordcling van de door 

dezc gevoerde politick. Ons baart geen 

zorgen dater verschcidene opvattingcn 

bestaan hoe die rcchtvaar-

lijke en politicke inzet voor een even

wichtige verdcling, zelfs herverdeling 

van goederen. Aan vermogenden een 

bijdrage vragen - via overtuigendc ac

tie of met klem van wet - voor lotwer-

bctering van minvermo

digheid moet worden uit

gewerkt. Daarvoor is er 

het puhliekc gesprck en de 

democratische hesluitvor

ming waarin dat gesprek 

uitmondt. Maar on'> baart 

grate zorgen dat dit per

spectief zelf op rechtvaar

digheid in de samenleving, 

op socialc gercchtigheid, 

uit het zicht lijkt te vcr

dwijnen. 

Ons baart grate 
gendcn, sluit aan op de 

overtuiging dat exces-,ieve 

rijkdom diefstal is van de zorgen dat het 

perspectief op 
armen. Christencn motive

rcn dit vanuit de univer

selc bestemming van de 

aardse goedercn. Ecn 

rechtvaardige verdcling 

geldt individucel en col

lectief. Zo wordt recht

vaardige (her)-verdeling 

sociale 

gerechtigheid uit 

het zicht lijkt te 

verdwijnen. 

Nict schcrp genoeg kan worden hena

drukt dat daarin de legitimitcit zelf van 

de moderne staat op het spel staat. 

Evenwichtige (her )verde ling 
van goederen 
Daarom hechten wij eraan deze verkla

ring af te sluiten met te herinneren aan 

de uitgangspunten, opties en richtlijnen 

die tot in onze dagen, vaak samengevat 

in kernachtige parolen, inhoud hebben 

gegeven aan de socialc dimensie biJ de 

inrichting van de rechtsstaat. Zij stam

men uit de christelijk-socialc en de soci

aal-democratische tradities. Gemunt in 

confrontatie met fcitelijke prohlemen 

en historische uitdagingen drukkcn zij 

principes en oricntatics uit die naar 

onze mening nog altijd geldig zijn. 

Omdat zij zo schril contrastercn met de 

accenten die in de huidige discu'>Sies 

over de vcrzorgingsstaat de aandacht 

krijgen, lijkt het ons waardevol het ge

heugen van ons allen wat op te frissen. 

Gemeenschappclijk uitgangspunt van 

de christelijk-sociale en de sociaal-de

mocratische traditie is de maatschappe-

niet enkel op de nationale 

samenlcving gcricht maar ook op de 

mondiale. Duurzame ontwikkeling is 

een nieuwe naam voor vrede en ter 

wille van deze duurzaamheid zullen 

grenzen gesteld mocten worden aan 

ongehreidelde economische groei. 

Want economie is geen autonome 

grootheid maar moet in dienst gesteld 

worden van de mens, diens ontplooiing 

en be-,temming Radicaal onderscheid 

tussen de rcchten van verschillende 

groepen betrokkenen (kapitaalver

schaffers, ondcrnemers, managers, me

dewerkcrs, arbeiders) miskent dat de 

pcr<,pectieven van ontplooiing en be

stemming gegevcn zijn met het mens

zijn zeit en dus aan aile mensen 

gemeenschappelijk 

Dat hedt dirccte conscquenties voor 

de centrale factor in dit complex, ar

bcid. Arheid is gecn anoniem clement 

in productieprocessen maar exprc'>Sie 

van mcnseliJke waardigheid en milieu 

van creativiteit en verantwoordelijk

hcid. Zij moet dus zo worden georgani

seerd dat deze aspccten optimaal tot 

hun recht kunnen komcn. Een recht-
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vaardige beloning bevestigt de crken

ning van de persoon die de arbeid ver

richt. In een moderne economic zijn 

kapitaal en arbeid tot <,amenwerking 

geroepen ter realisering van een gc

meenschappelijk goed: een rechtvaardi

ge en vreedzame <,amenlcving. 

Ook hi[ de interpretatie en con'>equen

tics van deze uitgang<,punten zullcn 

zich accentverschillcn opcnbarcn. Zij 

Iaten de fundamentele overeen'>tem

ming onverlet die ons, gcoricnteerd 

door deze uitgangspunten, bindt. Wij 

ervaren een pijnlijk en gevaarlijk con

trast tussen die overeenstcmming en 

het heersendc denken, tussen het ge

sprek over de sociale dimensic van on

ze samenleving en de praktische inzct 

ervoor. Hct hecft onze gedeelde en 

grondige zorg gescherpt over het socia

le gchaltc van onze <,amenleving, over 

De concrete voorstellen 

het besef van collecticvc verantwoorde

lijkheid daarvoor en over de invulling 

van de eigen taak van de overheid in 

dat geheel. 
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Aan de verklaring van de gespreksgroep over de grondslagen van de sociale 

rechtsstaat is een bijlage toegevoegd onder de titel 'Uit de gesprekken'. Daarin is 

een poging te vinden tot uitwerking van de verklaring op een aantal concrete 

punten. Hierbij wordt vermeld dat niet aile pun ten tot in detail de opvatting van 

elk lid van de gespreksgroep weergeeft. Wei weerspiegelt het goed de strekking 

van wat de gespreksgroepleden voor ogen staat. Hieronder volgt een korte op

somming van de meest opvallende concrete voorstellen die in deze bijlage te vin

den zijn. 

Hct is niet verstandig om a]<, algemeen gcldcnd uitgangspunt bij de aanpassing 

van de socialc zckcrheid tc kiezen voor het terugdringen van wcttelijk publiek

rechtelijke sociale zekerheid naar een civiclrechtelijke sociale zekerheid. Voor

komen moet worden dat het wezen van de verzekering- hct ondcrling elkaar 

dekken- wordt aangetast. 

Rcgelingcn in de sociale zekerheid moetcn weer worden tocgcspitst en beperkt 

gehouden worden tot degcnen die echt op de sociale zekerhcid zijn aangcwczcn. 

Hoogte en/of duur van de uitkeringen zijn dan niet het eerste aangrijpingspunt 

voor hcrzicningen- en hnancieel zou dat ook niet hocvcn als de kring van recht

hebhenden striktcr wordt getrokken Wat de hoogte hetrdt zijn er op het mini-
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