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Chnstel11k-soc1aal 

Drs. M. Kastelein 

Worsteling over 
armoede en 
participatie 

1991 belooft een vruchtbaar jaar te wor
den voor principiele bezinning op de 
problematiek van armoede en partic!'pa
tie. Van 11 tot 15 november zal een 
nieuw Christel1jk Sociaal Congres wor
den gehouden. Het beleidsadvies 'Ar
moede en partic!'patie' van het Weten
schappeiJjk lnstituut voor het COA Ievert 
daaraan een bijdrage. Het geeft een ge
degen analyse en waardevolle oplos
singsrichtingen. 

Het rijke Nederland wordt geconfronteerd 
met merkwaardige dilemma's. Er is sprake 
van analfabetisme en toenemende schuld
saneringen. Dit terwijl het bezit van duur
zame consumptiegoederen toeneemt en 
het aantal vakanties ieder jaar stijgt. Het 
begrip armoede is teruggekeerd in de pu
blieke discussie. Dit schept verplichtingen 
voor de christen-democratie. 

Het beleidsadvies over armoede en par
ticipatie uit mei 1990 van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA, opgesteld op 
verzoek van het CDA-partijbestuur, Ievert 
een gedegen analyse van de problema
tiek. In het advies wordt armoede om
schreven als onvoldoende deelname aan 
het sociale verkeer als gevolg van finan
ciele, sociale en persoonlijke factoren. De 
problematiek betreft niet aileen de hoogte 
van de uitkeringen maar dient verb reed en 
verdiept te worden. Het beleidsadvies be-
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vat een analyse van armoede als maat
schappelijk probleem, een beschrijving van 
de christen-democratische opvattingen, 
een uitstapje naar de sociale vernieuwing 
en tenslotte tal van concrete beleidsaanbe
velingen. 

In de bespreking van dit beleidsadvies wil 
ik de volgende punten aan de orde stellen: 
- opleving armoedediscussie; 
- relatie christelijk sociaal denken; 
- rechtvaardige inkomensverdeling; 
- individualisering versus draagkracht; 
- positie van kinderen. 

Opleving armoedediscussie 
De discussie over een rechtvaardige inko
mensverdeling beheerst al jaren het poli
tieke toneel. Het begrip armoede is een 
tijdlang uit de publieke discussie verdwe
nen. In het beleidsadvies wordt geconsta
teerd dat de laatste jaren veel gediscus
sieerd is over de vraag of armoede feitelijk 
bestaat in Nederland. Het is opvallend dat 
in het beleidsadvies die vraag eigenlijk 
niet aan de orde is. Het beleidsadvies 
geeft talloze suggesties om de armoede
problematiek op te lossen. 

In de sociaal-politieke programma's van 
het CNV uit de jaren zeventig en tachtig 

Drs. M Kastele1n ( 1957) 1s bele1dsmedewerker soc1ale ze
kerheld biJ het CNV 
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komt het woord 'armoede' in relatie met de 
Nederlandse situatie tot 1989 niet voor. 
Het nieuwste sociaal-politieke program uit 
1989 bevat voor het eerst een parag raaf 
over armoedebestrijding, dit overigens na 
behoorlijke discussie.' In de jaren zeventig 
en het grootste deel van de Jaren tachtig 
ligt een sterker accent op de bestrijding 
van de armoede in andere delen van de 
wereld en wordt voor Nederland vooral 
eind jaren zeventig gepleit voor een nieuwe 
levensstijl, een rechtvaardiger inkomens
verdeling en gewezen op de nadelen van 
de onbelemmerde economische groei. 

Overigens geldt hetzelfde grosso modo 
voor de verkiezingsprogramma's van het 
CDA Zelfs in het nieuwste verkiezingspro-

Het schild voor de 
zwakken was niet sterk 
genoeg om armoede te 
voorkomen 

gramma komt het begrip armoede(bestrij
ding) niet voor.' In het beleidsadvies van 
het Wetenschappelijk lnstituut wordt dan 
ook niet n.9_ar dit v~rkiBzingsprogramma 
verwezen. Wei wordt gewezen op het Pro
gram van Uitgangspunten van het CDA waar 
niet het woord 'armoede' wordt gebruikt. 
maar de aanduiding 'zwakken in de samen
leving'. Overigens is de visie dat de overheid 
schild moet zijn voor de zwakken en dienst
baar moet zijn aan men sen in nood van een 
ander niveau, dan de nu opgekomen con
statering dat armoede in Nederland voor
komt en dat een actief beleid op dit terrein 
noodzakelijk is. Kennelijk was het schild niet 
sterk ge1loeg om armoede te voorkomen. 
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ChristeliJk-sociaal 

De discussie in Nederland over 'nieuwe 
armoede' is niet aangezwengeld door po
litieke partijen, maar door organisaties en 
instanties vanuit de samenleving. Dit geldt 
in het bijzonder voor de kerken en de so
ciale diensten van de grote steden.' Te
recht besteedt het beleidsadvies aan
dacht aan de kerkelijke conferenties tegen 
verarming in Nederland. De eerste confe
rentie vond plaats op 29 september 1987. 
De strijd tegen armoede wordt theologisch 
onderbouwd. 

De geloofsbrief in het kader van het 
Conciliair Proces constateert dat ook in 
Nederland sprake is van een verarmings
proces en constateert dat armoede on
recht is. Kern van de theologische visie is 
de tekst uit Lucas 6 'Zalig gij armen, want 
uwer is het Koninkrijk van God "' 

Het is opvallend dat in het beleidsadvies 
bij de beleidsaanbevelingen wordt gecon
stateerd dat een grater gewicht moet wor
den toegekend aan het armoedevraagstuk. 
Schijnbaar kan dit door ervan uit te gaan 
dat dit nu al gebeurt door het opkomen 
voor de zwakken in de samenleving. Ditter
wijl terecht in de jaren tachtig is gediscus
sieerd over het bestaan van armoede in 
Nederland in het Iicht van de hoogte van 
het sociaal minimum in Nederland. Dit nog 
los van de problemen in de Derde Wereld. 

Relatie christelijk sociaal denken 
Een rapport over armoede en participatie 
past in de traditie van het christelijk sociaal 
denken. Dit jaar is een bijzonder jaar in dit 
verband. Het is 100 Jaar geleden dat de 
pauselijke encycliek 'Rerum Novarum' ver
scheen en dat de Anti-Revolutionaire Partij 

1 CNV-soc1aal polit1ek program voor de per1ode 1990-
1994 'Toekomst 1n banen' juli 1989,34-35 

2. CNV-soc1aal polit1ek program voor de penode 1977-
1981 'Sociale groe1' 3-4 

3 CDA-program van akt1e '89-'93 Verantwoord voortbou
wen' JUII 1989 

4 G Oude Engber1nk Mln1ma zonder marge, JUnl 1984 
en Min1ma zonder marge, de balans d11e 1aar later, sep
tember 1987. 

5 Stuurgroep Raad van Kerken in Nederland, Geloofs
brlef over gerecht1ghe1d vrede en heelheid van de 
schepp1ng, 19-20. 

Chr~sten Democrat1sche Verkenningen 3/91 

1 



t.: 

Chnstei1Jk-soclaal 

te zamen met Patrimonium in ons land een 
christelijk sociaal congres organiseerden. 
Zowel de pauselijke encycliek als het con
gres stelde de sociale kwestie centraal. 
Het is de bedoeling dat er van 11 tot en 
met 15 november 1991 een nieuw Christe
lijk Sociaal Congres komt. 

Een initiatiefgroep onder Ieiding van 
prof. dr. H.J. van Zuthem heeft een basis
document opgesteld om de context te 
markeren waarbinnen de te behandelen 
thematiek van het Christelijk Sociaal Con
gres kan worden geplaatst." Het document 
poogt vast te stellen wat in de huidige tijd 
de kern van de 'sociale kwestie' is. Tal van 
christelijke organisaties zijn uitgenodigd 
op het document te reageren. Het basis
document zal samen met de reacties van 
de organisaties gebruikt worden voor de 
uiteindelijke congresstukken. In het basis
document komt de problematiek van ar
moede en participatie ook aan de orde. De 
sociale problematiek valt volgens de initia
tiefgroep 1991 in drie delen uiteen 
a Het vanwege structurele oorzaken 

steeds weer ontstaan van slachtoffers; 
b Het groeiende besef van zinloosheid; 
c De onbeheersbaarheid van processen 

op het terrein van produktie en con
sumptie. 

In dat verband komt armoede bij de drie 
onderdelen aan de orde. Echter de armoe
deproblematiek in Nederland wordt wei 
voortdurend gerelativeerd in vergelijking 
met de toenemende armoedeproblema
tiek in de Derde Wereld. De relatie met 
participatie wordt ook door de initiatief
groep 1991 onderkend door de koppeling 
aan het beg rip zinloosheid. Gebroken rela
ties, werkloosheid en armoede dragen bij 
aan de zinloosheid Participatie, het besef 
nodig te zijn, draagt bij aan de oplossing 
van de zinloosheid van het bestaan. 

In het rapport van de initiatiefgroep 1991 
wordt de armoedeproblematiek wei ge
constateerd maar zowel in de analyse als 
in de oplossingen wordt er een zeer na
drukkelijke koppeling gelegd met andere 
problemen en met de armoede in de Der-
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de Wereld. In het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut wordt in de titel een 
duidelijke relatie gelegd tussen armoede 
en participatie. Ook in de analyse wordt de 
problematiek breder gesteld dan aileen de 
hoogte van het sociaal minimum en wordt 
een koppeling gelegd met de verantwoor
delijke samenleving. Een belangrijk ele
ment dat in het basisdocument veel expli
cieter naar voren komt dan in het beleids
advies is de relatie tussen een zinvol be
staan en armoede. Dit kan een verdieping 
opleveren van de christen-democratische 
visie op armoede. Door gebrek aan finan
ciele middelen dreigt het gevaar dat men
sen geen gelegenheid krijgen zinvol be
trokken te worden bij zaken buiten hun di
recte persoonlijke leefwereld. De zin van 
het bestaan, een toenemend probleem in 
de Westerse samenleving, komt onder 
grote druk door armoede. Dit steekt dieper 
dan de constatering dat participatie moei
lijker wordt. Dit raakt de kern van het men
selijk bestaan. In hoeverre is iemand nog 
in staat tot dienst aan de naaste, aan de 
schepping en aan God? 

Niet aileen in Nederland is 1991 een be
langrijk jaar voor wat betreft het christelijk 
sociaal denken. Paus Johannes Paulus II 
heeft op nieuwjaarsdag een nieuwe ency
cliek aangekondigd over de sociaal-eco
nomische problemen van de twintigste 
eeuw. Hij riep de katholieke gelovigen op 
zich meer te verdiepen in de katholieke so
ciale leer, waarin thema's als gerechtig
heid, vrede en arbeid centraal staan. Kart
om, 1991 belooft een vruchtbaar jaar te 
worden voor wat betreft een principiele be
zinning op de problematiek van armoede 
en participatie. 

Rechtvaardige inkomensverdeling 
Het beleidsadvies 'Armoede en participatie' 
onderkent dat armoede in Nederland vooral 

6. St1cht1ng 1991. 'Bedreigde verantwoordel1jkhe1d'. ba
sisdocumentatie t.b.v. het Chr1stei1Jk Soc1aal Congres 
11-15 november 1991. oktober 1990. Het commentaar 
van het CDA op dit bas1sdocument IS elders in dit num
mer afgedrukt (red ) 

103 



een relatieve component heeft. Armoede 
neemt toe naarmate mensen op een steeds 
grotere 'afstand' komen van anderen vooral 
in materieel opzicht. Dit hangt sterk samen 
met de inkomensverdeling en de problema
tiek van individualisering en draagkracht. 

Allereerst de inkomensverdeling. Het 
beleidsadvies pleit voor een billijke inko
mensverdeling en een beleidsmatige aan
passing van de uitkeringen aan de ontwik
keling van de CAO-Ionen. Het woord 'bil
lijk' is wat mager, gebruikelijker is het 
woord rechtvaardig te hanteren. Dit sluit 
aan bij het Bijbelse begrip gerechtigheid 
dat een van de vier kernbegrippen vormt 
waaraan de christen-democratie de inspi
ratie ontleent. Het begrip gerechtigheid 
kent de dimensie van het recht. Dit sluit 
niet uit de onderscheiden verantwoorde
lijkheid van de overheid en de sociale part
ners. Voor wat betreft de koppeling ligt het 
voor de hand het uitgangspunt te funderen 
in het Nederlandse recht. Dit doet ook 
recht aan wat geregeld is in het Program 
van Uitgangspunten namelijk dat het ni
veau van de uitkeringen georienteerd moet 
zijn op de inkomens van de werkenden 7 

Een puur beleidsmatige koppeling Ievert 
in vergelijking met een wettelijke koppeling 
meer onzekerheid op voor de inkomensont
wikkeling van de uitkeringsgerechtigden en 
doet hieraan geen recht. Een meerderheid 
van de SER (kroonleden en werknemersor
ganisaties) vindt ook dat in de wet moet wor
den vastgesteld dat het minimum loon en de 
sociale uitkeringen in beginsel de welvaarts
ontwikkeling volgen." Slechts in bijzondere 
omschreven situaties kan op basis van zo
genaamde afwijkingsgronden hiervan wor
den afgeweken. Deze benadering is door 
het huidige kabinet overgenomen. 

lndividualisering versus draagkracht 
Een belangrijk punt in het kader van een 
rechtvaardige inkomensverdeling is de 
problematiek van individualisering en 
draagkracht. Dit komt op diverse plaatsen 
in het beleidsadvies 'Armoede en partici
patie' naar voren. 
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In het Program van Uitgangspunten in 
het al eerder aangehaalde artikel 41 kiest 
het CDA voor het draagkrachtbeginsel. Dit 
houdt in dat het beleid inzake de sociale 
zekerheid en de belastingen wordt afge
stemd op het samenlevingsverband waar
in de uitkeringsgerechtigde en belasting
plichtige woont en leeft. 

De keuze voor draagkracht 
kent een duidelijke bijbelse 
oorsprong 

Dit beginsel staat in de samenleving ter 
discussie, maar ook binnen het CDA. Dit 
blijkt ook uit de instelling van een werk
groep 'lndividualisering en draagkracht' 
vorig jaar door de partij. Het is de bedoe
ling dat deze werkgroep voorjaar 1991 
rapporteert aan het CDA-partijbestuur. Het 
beleidsadvies kiest conform het Program 
van Uitgangspunten voor het draagkracht
beginsel. Echter in het beleidsadvies wor
den individualisering en draagkracht als 
twee elkaar min of meer uitsluitende begin
selen gepresenteerd. Dit hoeft niet altijd zo 
te zijn. De keuze voor het draagkrachtbe
ginsel binnen het CDA is gebaseerd op so
lidariteitsoverwegingen. Het kent een dui
delijk bijbelse oorsprong. AI in het eerste 
bijbelboek Genesis komt naar voren dat 
het niet goed is als de mens aileen is.o Een 
mens wordt pas werkelijk mens in relatie 

7. Art1kel 41 u1t het Program van Uitgangspunten van het 
Christen Democratisch Appel. 

8 SER-advies aanpassingssystemat1ek m1n1mumloon en 
sociale u1tker1ngen. 88/03. maart 1988 

9 Genesis 2 vers 1 B. 
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met andere mensen. Dit tell des te zwaar
der als een ander mens ondersteuning no
dig heeft. De fiscale en sociale regelge
ving moet mensen niet uit elkaar driJven en 
tot 'alleen'staanden maken, maar onder
steunen daar waar mensen zorg voor el
kaar op zich nemen. Echter een individue
le benadering hoeft dit principe niet altijd 
te ondergraven. Dit geldt met name als 
kinderen in het geding zijn. Het korten van 
inkomens van kinderen op de uitkering of 
subsidie van de ouders kan inwonende 
kinderen het huis 'uit Jagen'. Vervolgens 
hebben deze uitwonende kinderen recht 
op individuele huursubsidie en in sommige 
gevallen op een hogere studiebeurs c.q. 
een hogere bijstandsuitkering. Dit leidt tot 
eigenaardige situaties in strijd met de oor
spronkelijke bedoeling van het draag
krachtbeg insel. 

Positie van kinderen 
Kinderen spelen een wezenlijke rol in het ar
moedevraagstuk. Het beleidsadvies con
stateert dat huishoudens met kinderen snel
ler in de problemen komen dan huishou
dens zonder kinderen, hetgeen onder an
dere blijkt uit de schuldenproblematiek. Dit 
is geen wonder omdat de kinderbijslag ge
middeld slechts ongeveer 40% van de kos
ten van kinderen dekt en de (minimum) uit
keringen niet zijn gedifferentieerd naar kin
dertal. Hier past een individuele benadering 
gebaseerd op draagkrachtoverwegingen. 
Terecht pleit het rapport voor een mix van 
verhoging van de kinderbijslag en differen
tiatie van minimumuitkeringen naar het aan
tal kinderen dat tot een huishouden be
hoort. Deze beleidsmix is vorig jaar ook 
door een meerderheid van de SER bepleit. w 

Een punt dat de SER vooralsnog heeft Ia
ten liggen is het opnemen van de 'oppor
tunity costs' in de kinderbijslag. Dit houdt in 
dat de kinderbijslag niet aileen een tege
moetkoming geeft in de kosten van levens
onderhoud en van de opvoeding van kin
deren, maar ook aan ouders een tegemoet
koming dient te worden gegeven voor het 
mogelijke inkomensverlies wanneer zij bij 
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de komst van kinderen zich (gedeeltelijk) 
uit het arbeidsproces terugtrekken. 

De mogelijkheid voor ouders om zelf 
hun kinderen op te voeden staat op dit 
moment namelijk behoorlijk onder druk. 
Versterking van de financiele draagkracht 
is geboden. Terecht wiJSl het beleidsad
vies een tegengestelde ontwikkeling als 
de afschaffing van de overheveling van de 
basisaftrek in het kader van de loon- en in
komstenbelasting af. 

Tenslotte 
Het beleidsadvies eindigt met een groot 
aantal min of meer concrete beleidsaan
bevelingen die van groot belang zijn bij de 
aanpak van de problematiek van armoede 
en participatie. Een aantal punten spring! 
eruit. Een belangrijke zaak is bevordering 
van de deelname aan betaalde arbeid. Dit 
vereist gerichte scholing en het scheppen 
van stagemogelijkheden en werkerva
ringsplaatsen. Echter niet aile 'nieuwe ar
men' zijn gebaat met betaalde arbeid. 
Voor sommigen (ouderen en volledig ar
beidsongeschikten) is eerder zelforgani
satie en vrijwilligerswerk van belang in het 
kader van een zinvol bestaan 

Voor wat betreft de financiele problema
tiek is het noodzakelijk dat er meer voor
lichting komt over de mogelijkheden van 
de bijzondere bijstand. Deze regeling 
maakt het mogelijk rekening te houden 
met persoonlijke omstandigheden, maar 
wordt onvoldoende benut.' · 

Het beleidsadvies 'Armoede en partici
patie' komt op een goed moment. Het ad
vies biedt ook bouwstenen in het kader 
van het komende Christelijk Sociaal Con
gres. Het rapport geeft een gedegen ana
lyse van de armoedeproblematiek en biedt 
waardevolle oplossingsrichtingen. Deze 
boekbespreking poogt een bijdrage te le
veren aan de discussie over armoede en 
participatie. 

10. SER-advies over de structuur van de klnderbijslagen. 
90/12. Juni 1990. 

11 CNV-onderzoeksrapport 'N1euwe armoede en het ge
meenteliJk m1n1mabele1d', november 1989, 14-18 
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