
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

Mevrouw T. Bot-van Gijzen (1939) is lid van de Raad voor 
het Jeugdbeleid, lid van het CDA-partljbestuur, advise
rend lid van het bestuur van de Stichting Kader- en 
Vormingswerk en adviserend lid van het Landelijk 
Bestuur van het CDA-Vrouwenberaad. 

Het CDA moet kiezen! 
Wat zegt u, vindt u het een vreemde titel die 
hierboven staat? Gelijk hebt u. Met een pro
gram rn de hand moet je niet zeggen: het 
CDA moet kiezen, maar: u krezer, moet het 
CDA kiezen. 
De bedoeling van een program is onder 
andere dat het weNend genoeg is aarzelen
de kiezers over de streep te halen en trouwe 
aanhangers te overtuigen van de juistheid 
van hun keuze. Het CDA-bestuur heeft on
der andere met dit doel voor ogen de pro
gramcommissie verzocht een program te 
schrijven dat kort, duidelijk en herkenbaar is. 
Het dikke pak papier maakt in een oogop
slag duidelrjk, dat aan het eerste criterium 
niet is voldaan. Oat is niet zo erg. Belang
rijker is de duidelijkheid van de boodschap. 
Gelukkig heeft de programcommissie een 
serieuze paging gedaan in normaal Neder
lands te schrijven. Wei veronderstelt het pro
gram de nodige voorkennis op de diverse 
bei8idsterreinen. Niet altijd zulren iezers be
grijpen wat er feitelijk schuil gaat achter de 
combinatie van artikelen. De duidelijkheid 
van de boodschap is eveneens in hoge mate 
gediend met een consistent doorgevoerde 
visie en niet voor tweeerlei uitleg vatbare 
artikelen. 
Het belangrijkste voor een program is uiter
aard de vraag of de partij kans ziet zichzelf 
als politieke stroming goed te profileren. 
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Voor die herkenbaarheid gaf het partijbe
stuur de programcommissie als richtlijnen 
mee het Program van Uitgangspunten, het 
rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij' en de daarbij behorende 
uitspraken van de partijraad, alsmede een 
aantal resoluties over in de partij gevoerde 
politieke discussies. Het zrjn de genoemde 
documenten en criteria, die mij uiteindelijk 
brachten tot de keus van de titel. Tertoelich
ting het volgende. 

De titel. ... een belofte? 
'Uitzicht, Samen werken voor morgen', is de 
titel van het program geworden. Van de 
belangrijke vraagstukken die zich voordoen, 
staat de hoge werkloosheid nog steeds 
voorop, meldt de inleiding. Met een goed 
oog voor extra kwetsbaren in de samenle
ving wordt een aantal groepen genoemd, die 
onder andere op de arbeidsmarkt een zwak
ke positie rnnemen, JOngeren, vrouwen, etni
sche minderheden. Voor aile werkzoeken
den vormt een doelbewust economisch her
stelbeleid het beste banenplan. 
Speciale aandacht is er eveneens voor men
sen die het van hun recht op een uitkering 
moeten hebben. Omdat van hen de laatste 
jaren inkomensoffers gevraagd zijn moeten 
zij er op kunnen rekenen dat hun koopkracht 
beschermd wordt. Een pluim op de hoed 
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De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

van de programcommissie. 

Je zou veronderstellen dat probleem no. 
na de inleiding als eerste wordt uitgewerkt, 
maar dat is verkeerd gedacht. Doorbladeren 
naar hoofdstuk IV dus, sociaal-economisch 
en financieel beleid. 
AI lezende stuit ik op de handicap in econo
misch opzicht onvoldoende scholing te heb
ben opgedaan. Verhalen over de noodzaak 
financieringstekorten op een snelle wijze te
rug te dringen, kl1nken mij even logisch in de 
oren als onderbouwde verhalen die een min
der snelle teruggang voorstaan of, nog kras
ser, financieringstekorten terwille van de 
werkgelegenheid, financieringstekorten Ia
ten. Het program kiest voor een minder snel
le terugdringing dan de regering nu na
streeft. Jammer dat vooraanstaande finan
ciele experts in het CDA hierover kennelijk 
verschillende opvattingen huldigen. Probe
rende te begnjpen stuit ik op nog een aantal 
punten. Een paar daarvan zijn de volgende. 

De centrale doelstelling van het beleid voor 
de jaren '86-'90 is meer werkgelegenheid. 
Oat is een goede zaak. Eerste voorwaarde 
daarvoor IS een economische groei van 2%. 
Tweede voorwaarde is de herverdeling van 
arbeid die voor een belangrijk deel uit die 
groei moet worden gefinancierd. Hoewel 
exacte gegevens ontbreken, moeten uit de 
veronderstelde groei nog een aantal belang
rijke programpunten worden gerealiseerd, 
zoals: terugdnnging van het financieringste
kort met minimaal /,%, het op peil houden 
van de sociale uitkeringen, het waardevast
houden van de ambtenarensalarissen, het 
verlagen van premies en belastingen voor 
werknemers, opvang van de daling van 
aardgasinkomsten met circa een half pro
cent per jaar. Er is echter een grate onzekere 
factor in het spel, n.l. de internationale con
junctuur. Het program rneldt dat deze bron 
van voortdurende onzekerheid al onze po
gingen be1nvloedt de crises te beheersen. 
De prograrncomrnissie gaat er vanuit dat zij 
met haar rarning van de groei aan de voor
zichtige kant 1s gebleven. Oat kan zo zijn, 
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maar bij een zo grate onzekere factor zou 
het goed zijn aan te geven, waar de prioritel
ten liggen wanneer die groei niet gereali
seerd wordt. Zelf heb ik gepoogd, voor dat 
onverhoopte geval, in te vullen water n1et zo 
duidelijk staat. lk kom tot de volgende rede
nering. 
Als de groei achterblijft bij de verwachtingen, 
en vastgehouden wordt aan de terugdnn
ging van het financieringstekort, dan moeten 
hetzij de inkornsten worden vergroot door 
verhoging van de belastingdruk, hetziJ de 
collectieve lasten verder naar omlaag. 
Verhoging van de belastingdruk is strijdig 
met de filosofie 'lastenverl1cht1ng burgers en 
bedrijfsleven' en komt derhalve niet in aan
merking. Verlaging van de collectieve lasten 
is onder andere mogelijk door te bezuinigen 
op de begroting van de departementen, op 
het aantal ambtenaren of op de salarissen. 
Of e_n hoe er op de begrotingen van de 
departementen bezuinigd zal worden is uit 
het program niet te lezen. lnkrimping van het 
aantal ambtenaren zou goed passen in de 
filosofie 'terugdringing van de rol van de 
overheid' door taken te pnvat1seren. Het 
program blijff hier u1terst vaag over. Er wordt 
over gerept, maar concrete invullingen aan 
welke diensten met hoeveel ambtenaren
plaatsen bijv. gedacht zou kunnen worden, 
blijven achterwege. lk mag aannemen dat 
de programcommiss1e serieus met dit punt 
bezig is geweest. Het niet concreet invullen 
zal vermoedelijk betekenen dat het, bijv. 
door de grate weerstanden die hiervan bij 
ambtenaren en hun bonden te verwachten 
zijn, niet verstandig gevonden wordt dergelij
ke keuzen te maken. Als dat de oorzaak is, 
dan zijn er op d1t punt, vanwege diezelfde 
weerstanden, weinig bezuinigingen te ver
wachten. Het verlagen van de ambtenaren
salarissen lijkt evenmin voor de hand te lig
gen, uitgegaan wordt immers van de waar
devastheid. 
Het is dan ook te hopen dat de 2% groei 
gerealiseerd wordt anders kom je logischer
wijs uit bij de sociale zekerheid. Daar stuit ik 
op het gegeven dat in de inleiding op 'Uit
zicht' gesteld wordt dat mensen die van hun 
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recht op een uitkering moeten kunnen Ieven 
de komende jaren moeten kunnen rekenen 
op bescherming van hun koopkracht, doch 
de inleiding van hoofdstuk IV en de daarbij 
passende artikelen, spreken iets andere taal. 
In de eerste plaats wordt ervan uitgegaan 
dat de stelselherziening sociale zekerheid is 
afgerond. De kritiek op de stelselherziening 
is echter groeiende. Veel mensen merken 
aan den lijve dat de stelselherziening in de 
praktijk neerkomt op een overgangsfase, 

' lndividualisering van loon
dervingsuitkeringen is in 
strijd met het Program van 
Uitgangspunten. ' 

een soort sluis, tussen een betaalde baan en 
de bijstand. Binnen het CDA maken veel 
mensen zich ~orgen over het sociale gezicht 
van hun partij. Als er over een punt een 
brede overeenstemming in het denken bin
nen de partij bestaat dan is het wei over het 
fundamenteel behouden van het stelsel van 
sociale zekerheid. Bij fundamenteel behoud 
denkt vrijwel niemand primair aan de Bij
standswet. Op dit moment zijn er nog 
WAO'ers die de bezuinigingsdans als com
plement van de stelselherziening, althans ten 
dele, zijn ontsprongen. Boven het hoofd van 
de 30-50-jarigen hangt nog altijd de moge
lijkheid van een herkeuring, waarna ook voor 
hen de werking van de Bijstandswet, inclu
sief het toetsen op middelen en inkomen van 
een eventuele partner, het wenkend per
spectief wordt. Tot nu toe is die eventuele 
herkeuring verschoven naar de komende re
geringsperiode. De vraag die blj mij opkomt 
rs wanneer de stelselherziening voltooid heet 
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te zljn. 
Vallen herkeuringen van grote groepen 
WAO'ers hier binnen of buiten? Anders ge
zegd: zijn dit wei of niet uitkeringsgerechtig
den die kunnen rekenen op koopkrachtbe
scherming door het CDA? Zou een eventue
le noodzaak tot verdere bezuiniging werkelijk 
op hun hoofd moeten neerkomen? Hoe zit 
het dan met het invulling geven aan het 
solidariteitsdenken, zoals het Program van 
Uitgangspunten dit in artikel 35 zo goed 
verwoordt? 'Het CDA wil mensen oproepen 
tot dienst aan elkaar. Voor de christen-de
mocratische politiek houdt dit nationaal en 
internationaal in het appelleren aan de ver
antwoordelijkheid van sterken om solidair te 
zijn met de zwakken.' 

Nu ik toch het Program van Uitgangspunten 
citeer, daarin staat nog een artikel dat zeer 
de moeite waard is, waaraan het nieuwe 
stelsel niet voldoet. lk bedoel artikel 41 
waann onder andere staat te lezen dat uit 
draagkrachtoverwegingen het beleid inzake 
de sociale zekerheid wordt afgestemd op 
het samenlevingsverband waarin de uitke
ringsgerechtigde woont en leeft. Hieraan 
wordt jammer genoeg niet voldaan. De zgn. 
loondervingsuitkeringen worden volstrekt 
gelndividualiseerd. Dit betekent dat zeer 
veel zgn. alleenverdieners, wanneer zij werk
loos worden, zijn aangewezen op een aan
vullende uitkering 'Jit de Wet op de Gezir.s
toeslagen, die wordt gefinancierd uit de 
algemene middelen. Met andere woorden: 
van solidariteit binnen het systeem tussen 
alleenstaanden, alleenverdieners en twee
verdieners is geen sprake. Daar komt nog 
iets bij. Gezinstoeslagen zljn aanvullingen op 
de loondervingsuitkeringen totdat het mini
mumbehoefteniveau is bereikt. Voor het 
minimumbehoefteniveau wordt uitgegaan 
van het minimum niveau per leefeenheid. In 
de praktijk betekent dit dat het gaan (mee) 
verdienen van de andere partner tot het 
minimumniveau geen zin heeft, doordat de 
gezinstoeslag afhankelijk is van het inkomen 
van de partner. Hoewel velen een ge'rndivi
dualiseerd systeem van sociale zekerheid 
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zeer emancipatoir vinden, blijkt dit met name 
op het minimumniveau niet het geval te zijn. 
Pleit dit wei voor het CDA? 
Er speelt bij de stelselherziening sociale ze
kerheid een ander punt dat voor de herken
baarheid van het CDA van groot belang IS. 

De partijraad in Hoogeveen d.d. 5-2-1983 
sprak onder andere uit: 'Het stelsel van soci
ale zekerheid kan niet worden vernieuwd 
zonder een grote betrokkenheid van werk
gevers en werknemers. Daarom zal het 
nieuwe stelsel werkgevers en werknemers 
de kans moeten b1eden hun eigen verant
woordelijkheid voor de verandering en ver
nieuwlng van het stelsel inhoud te geven'. 
Het is de grote ergernis van onder andere 
het CNV dat het kabinet aan dit punt onvol
doende aandacht besteedt. Ook het n1euwe 
program b1edt hierop wein1g uitzicht. Wei 
wordt de soc1ale partners de uitvoering van 
de loongerelateerde uitkeringen, na de stel
selherzienlng in het vooruitzicht gesteld. Het 
ontwerp soe~aal politiek program van het 
CNV 'In actie voor morgen' stelt onomwon
den: 'Aangezien de werknemersverzekerin
gen geheel betaald moeten worden door 
werknemers en werkgevers, moet de over
held zich h1er niet mee bemoeien'. Het CNV 
wll binnen het sociale-zekerheidsstelsel 
loongekoppelde u1tkeringen, die werklozen 
en arbe1dsongeschikten in 1eder geval buiten 
de biJStand houden. Een prima gedachte, die 
in ieder geval door veel CDA-vrouwen van 
harte wordt ondersteund. Zij beseffen name
lijk maar al te goed dat toets1ngen op midde
len en inkomens, zoals de Bijstandswet die 
vraagt, in de praktijk een eventueel tweede 
en daarmee tevens het gezinsinkomen niet 
ten goede komen. 
Kennelijk is er biJ het CNV nog steeds de 
bereidheid invull1ng te geven aan het solldari
teitsdenken tussen werkenden en niet-wer
kenden. De houding en de bereidheid tot 
inzet bij het CNV versterkt biJ mij in ieder 
geval de gedachte dat het CDA met het 
beginsel van de 'gespreide verantwoordelijk
heid' op het goede spoor zit. Nu nog een 
consequente invulling! 
Gegeven de summier geschetste bezwaren 
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zou een bezinning op voortgaande ver
nieuwing, vernieuwing gericht op werkelijk 
behoud van de sociale zekerheid, een goede 
zaak zijn. Op voorhand wil ik pleiten voor een 
stelsel dat met name ook op het minimumni
veau vrouwvriendelijk is en is afgestemd op 
het samenlev1ngsverband waarin de uitke
ringsgerechtigde woont en leeft. Suggesties 
hiervoor zijn onder andere te lezen in 'Ver
nieuwing om behoud', uitgave van het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA en de 
brochure 'Geemancipeerd, met en zonder 
baanl', geschreven door Yvonne Timmer
man-Buck en ondergetekende, ten behoeve 
van de discussie in het CDA-Vrouwenbe
raad over econom1sche onafhankelijkheid 
als doelstelling van het emancipatiebeleid. 

Werk voor wie wil werken? 
Specifieke maatregelen ten behoeve van de 
meest kwetsbare groepen op de 3rbeids
markt blijken vooral gericht op de JOngeren. 
Mijns inziens niet ten onrechte, want het is 
moeilijk te verteren dat ± 300.000 jongeren 
geen werk kunnen vinden. In die zin graag 
instemming met aile extra plannen voor jon
geren, waar ook me1sjes en etnische groe
peringen onder vallen. 
Voor volwassen arbeidszoekenden is er, be
halve intensivering van scholingsfaciliteiten, 
weinig meer vooruitz1cht dan herbezetting 
van banen die vrijkomen door arbeidstijdver
korting. Jammer genoeg is er geen enkele 
raming van het aantal waarop gemikt wordt. 
Wei is bekend dat bij het terugdringen van 
de werkloosheid, behalve aan de nieuwe 
generatie schoolverlaters, in de eerste plaats 
gedacht wordt aan de geregistreerde werk
lozen, waarvan Nederland er nog ± 800.000 
he eft. 
Gehuwde vrouwen, veelal nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt, worden door allerlei maat
regelen extra gestimuleerd buitenshuis te 
gaan werken, hoewel het de vraag is hoe 
groot de echte animo is. Uit gegevens van 
het Sociaal Cultureel Planbureau: Sociaal 
Cultureel Rapport 1984, tabel 11 29, blijkt 
dat in 1983 het percentage huisvrouwen dat 
erg graag een betaalde baan wil hebben 
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gedaald is ten opzichte van 1981, namelijk 
van 19.9 naar 15.5%. Het percentage huis
vrouwen dat zegt helemaal geen betaalde 
baall te willen is in dezelfde periode zelfs 
gestegen van 36.5 tot 43.6%. 

Het zou zowel interessant als beleidsrelevant 
zijn te weten of deze dalende trend richting 
arbeidsmarkt zich doorzet en wat de mo
tieven zijn van de huisvrouwen voor de wens 
wei of niet een betaalde baan te willen. Zelf 
ben ik voorstander van een eerlijke verdeling 
van werk binnens- en buitenshuis met be
houd van keuzevrijheid tussen partners wie 
er in welke mate deelneemt aan de arbeids
markt. lk ga er vanuit dat veel jongeren, 
vooral vrouwen, dit eveneens graag willen. 
Het huidige CDA-program 'Om een zinvol 
bestaan' vindt onderzoek naar verborgen 
werkloosheid onder vrouwen, terecht, ge
wenst. 'Uitzicht' maakt hiervan geen mel
din(:). Oat is jammer. Het is narnelijk bekend 
dat een groei van het aantal gehuwde vrou
wen op de arbeidsrnarkt van thans ± 34% 
naar ± 54% het creeren van een extra aantal 
banen zou vragen ter grootte van de thans 
geregistreerde arbeidsreserve. Voor hen 
geldt, zonder duidelijke plannen van over
heidswege: er zijn nog 800.000 wachtenden 
voor u. 
In verband met de positie van de gehuwde 
vrouw op de arbeidsrnarkt zouden concrete
re plannen ten aanz1en van herverdeling van 
arbeid op z1jn plaats zijn. Er beginnen uit een 
oogpunt van eerlijke verdeling steeds meer 
stemmen op te gaan die inhaken op een 
inmiddels oud idee van het vroegere AR
Vrouwencomite, namelijk twee halve banen 
per leefeenheid. lnteressant zijn bijv. de ge
dachten die door prof. dr. mr. J. van Baars 
werden gelanceerd op een discussie-avond 
van het CFO-rayonsbestuur VU/ Acade
misch Ziekenhuis VU in zijn inleiding 'Een 
andere kijk op tweeverdieners in het kader 
van de werkloosheidsbestrijding'. Uitgangs
punt daarbij was het recht op arbeid per 
leefeenheid. Citaat uit de CFO-krant d.d. 30-
5-1985: 'Het aantal uren dat een leefeenheid 
per week werkt, kan liggen tussen 0 (bij 
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werkloosheid) en 60 of meer (als beiden 
werken). In Nederland zijn 1 ,44 miljoen leef
eenheden waarvan beide partners werken. 
Door een beperking van het aantal te werken 
uren per leefeenheid tot bij voorbeeld 48 
vallen er snel veel uren te verdelen voor de 
vele werkzoekenden. Werkt men toch meer 
dan 48 uur, dan zou het meerdere moeten 
vallen onder een speciaal (hoger) belasting
tarief, om zodoende tot een verdelingsdrang 
te komen'. Totdat dergelijke mooie plannen 
maatschappelijk zijn geaccepteerd en gere
aliseerd zullen veel vrouwen, hetzij noodged
wongen doordat er onvoldoende betaald; 
banen zijn, hetzij uit vrije keus, actief zijn i 1 

allerlei soorten vrijwilligerswerk. De hogs 
waardering die het program terecht toekent 
aan dit werk, zou, behalve met de mond 
beleden, ook in de praktijk moeten worden 
ingevuld, anders bestaat er het risico dat 
slechts financieel bevoorrechten dit werk 
kunnen doen. In dit verband mis ik program
punten betreffende onkostenvergoedingen 

' 'Uitzicht' maakt geen 
melding van onderzoek 
naar verborgen 
werkloosheid onder 
vrouwen. ' 

en verzekeringen ten behoeve van vrijwilli
gers. 

Terwijl ik lees, denk en 1nterpreteer, komt er 
een vraag bij mij op. Ondanks geraamde 
economische groei en allerlei min of meer 
concrete plannen ter bestrijding van de 
werkloosheid, zullen in de periode 1986-
1990 zeer vel en tevergeefs een beroep doen 
op de arbeidsmarkt. Uitzicht, duidelijkheid, 
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herkenbaarheid, samen werken voor mor
gen, klopt het allemaal wei? Suggereert de 
titel niet meer dan waar te maken is en is dat 
niet een beetje wrang voor de velen die bij dit 
werken buiten spel staan? 

1 + 1 = ? 
Haal dat vraagteken maar weg, zult u zeg
gen. Schrijven in een blad van een weten
schappelijk instituut is, zelfs in een zomer
nummer, een serieuze zaak. Geen kinder
achtige sommetjes alstublieft, zonde van de 
ruimte, bladverspilling. Gelijk hebt u, maar 
toch.... helemaal kinderachtig is het niet. 
·v'\'at denkt u van de oplossing 1 + 1 = 1 + 
1? U vindt dit geen oplossing? U hebt alweer 
gelijk, aileen .... het antwoord is niet fout. 
Beduidende minderheden in Nederland wei
geren zelfs de oplossing 2, tenminste, wan
neer die 1 staat voor 1 persoon. Het in een 
bepaald opzicht spraakmakende deel van 
de emancipatiebeweging vult dan in: 1 per
soon + 1 persoon = 1 persoon + 1 per
soon. Het schrikbeeld voor genoemd deel 
van de emancipatiebeweging is de politieke 
vertaling van denken in termen van een 
twee-eenheid die tussen mensen kan be
staan. Bijna automatisch denkt een ieder 
dan aan het traditionele huwelljk, waaraan 
traditionele rolpatronen worden verbonden, 
die een belemmering z1jn voor de volledlge 
ontplooiing van de vrouw. Bovendien, zo is 
de redenenng, zijn allerlei maatregelen in de 
sfeer van 1nkomen, sociale zekerheid en be
lastingwetgevlng, veel te lang geent geweest 
op dat traditionele model, waardoor kost
winners in allerlei opzichten een bevoorrech
te posit1e innamen in de samenlev1ng. Oat 
kan zo niet Ianger bliJven, daarin moet veran
dering komen. Belastingen en sociale zeker
heid moeten worden afgestemd op het indi
vidu. ledere vrouw heeft recht op economi
sche onafhankel1jkheid. Het slotakkoord van 
dit liedje is ingezet door de Rooie Vrouwen, 
die zich u1tgesproken hebben voor het af
schaffen van de onderhoudsplicht die part
ners ten opzichte van elkaar hebben. 

Terecht doen vrouwen ook binnen het CDA 
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een extra beroep op hun partij serieus te 
werken aan het wegwerken van achterstan
den, die vrouwen op allerlei terreinen heb
ben. Wei dringt de vraag zich op in hoeverre 
de roep om individualisering vanuit de eman
cipatiebeweging zich verdraagt met de uit
gangspunten van het CDA. Binnen het CDA 
is de discussie llierover nog n1et afgerond. 
Met name binnen het Vrouwenberaad is er 
de afgelopen winter 1ntensief gediscuss1eerd 
over onder andere het inmiddels omstreden 
concept-beleidsplan Emancipatie, dat als 
doelstelling van emancipatiebeleid de eco
nomische zelfstand1gheid van ieder individu 
formuleert. Tevens wordt gestreefd naar een 
pluriforme samenleving waarin geen ruimte 
is voor afstemming van wetgeving op sa
menlevingsverbanden. Logischerwijs leidt 
een dergelijke doelstelling tot een plicht tot 
betaalde arbeid, die vanaf 1990 gaat gelden 
voor de nieuwe generatie 18-jangen. 

Met uitzondering van het minimumbehoefte
niveau waar de onderhoudsplicht tussen 
rartners wordt gehandhaafd, komen name
lljk volgens het concept-beleidsplan zowel 
inkomens, sociale zekerhe1d als belasting
wetgeving, in pnncipe in aanmerking te wor
den afgestemd op het individu. Uiteraard 
heeft dit tot gevolg dat de pl1cht tot betaalde 
arteid slechts hard gemaakt zai worden op 
het minimum niveau, wanneer een beroep 
gedaan moet worden op uitkeringen die uit 
de algemene middelen worden geflnancierd. 
De zorg voor elkaar dreigt op die manier te 
wuden gereduceerd tot het minimum ni
veau, waar dit, zoals ik hiervoor al schreef, 
bovendien leidt tot anti-emancipatoire effec
ten. AI met al is dlt wei een wat magere 
invulling van het door het CDA beleden soli
dariteitsdenken. Aan het individualiserings
denken kleeft, uit CDA-optiek, nog een be
zwaar. Mensen zijn geen losse op zichzelf 
staande 1ndividuen. lntegendeel, mensen 
hebben mensen nodig, zijn in hoge mate op 
elkaar aangewezen, qua aanleg relationeel. 
Die aanleg uit zich op allerlei manieren doch 
volstrekt duidelijk in de keus van een partner. 
Het is onzinnig ervan u1t te gaan dat twee 
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mensen, die zich in aile opzichten bewust en 
uit vrije wil van elkaar afhankelijk maken, in 
financieel opzicht geen boodschap aan el
kaar hebben. 

Volgens ons Program van Uitgangspunten 
en uitspraken van de partijraad hebben rela
tievormen recht op erkenning en bescher
ming. Aan hen kunnen rechten worden ver
leend en plichten opgelegd. Onzichtbaar 
maken van relaties voor de wetgeving kan er 
dus niet bij zijn. Helemaal duidelijk hierover is 
het program niet. Enerzijds zijn er artikelen 
die recht doen aan relaties en de gelijkwaar
digheid van partners daarbinnen. Anderzijds 
zijn er artikelen waar geen duidelijke keus 
gemaakt wordt tussen een individuele of een 
relationele benadering. Voorbeelden van de 
eerste soort zijn te vinden in hoofdstuk Ill, 
Justitie en Binnenlands Bestuur (artikel 1 tim 
1 0), een voorbeeld van de tweede is te vin
den in hoofdstuk IV, Sociaal-economisch en 
financieel beleid (artikel 53). 
Bij beide enkele kanttekeningen. 
In de artikelen (Ill, 1 tim 1 0) wordt o.a. uitge
gaan van de keuzevrijheid van echtparen te 
kunnen kiezen voor betaalde en onbetaalde 
arbeid met opheffing van de financiele onge
lijkwaardigheid tussen partners wanneer een 
van beiden kiest voor de betaalde en een 
voor de onbetaalde arbeid. Uit emancipatoir 
oogpunt een goede zaak. Jammer dat de 
keuzevrijheid in het huidige emancipatiebe
leid, gegeven de stelselherziening sociale ze
kerheid in combinatie met de doelstellingen 
van het concept-beleidsplan, gevaar loopt 
en het program daar niet meer afstand van 
neemt, maar niettemin.... prima artikelen 
waarin de gelijkwaardigheid van mensen, de 
verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de 
kinderen, de gelijke waardering voor betaald 
en onbetaald tot uiting komt. Hoewel gelijk
waardigheid ..... , waarom dan toch meer on
derscheid tussen huwelijkse en homofiele 
relaties dan, gegeven de aard van de relatie, 
noodzakelijk is? lk dacht dat de partijraad in 
Arnhem er geen twijfel over had Iaten be
staan dat homofiele partners die verant
woordelijkheid voor elkaar willen dragen 

294 

'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' Dever 

aanspraak moeten kunnen maken op een 
met gehuwden vergelijkbare regeling van 
rechten en plichten. Is het dan niet vreemd 
dat voor homofiele relaties in verband met 
een mogelijke registratie vooral gesproken 
wordt over materiele zaken? Waarom zou 
voor hen bijvoorbeeld de keuzevrijheid ten 
aanzien van arbeid en de consequenties 
daarvan niet kunnen gelden? 

Een vraag komt er ook bij. mij op wanneer ik 
lees dat medische technieken tot opheffing 
van de kinderloosheid onder bepaalde voor
waarden binnen een man/vrouw-relatie mo
gen worden toegepast. Met een nadere stu
die ben ik het, gegeven de vele ethische 
kanten aan dit vraagstuk, van harte eens. Op 
voorhand een vraag. Zijn we er wei zo zeker 
van dat het, vanuit het belang van het kind 
gezien, te beredeneren valt homofiele rela
ties uit te sluiten? Waarom doet het program 
dit dan? Kinderen behoren te kunnen op
groeien onder de voortdurende zorg en ver
antwoordelijkheid van hun ouders of verzor
gers, waarbij geborgenheid, liefde en onder
linge zorg voorop staan. Het is begrijpelijk 
dat primair gedacht wordt aan kinderen bin
nen een huwelijksrelatie. Maar toch .... er
kenning van homofiele relaties stoelt in be
langrijke mate op het verworven inzrcht dat 
criteria die gelden voor man/vrouw-relaties, 
evenzeer van toepassing zijn op homofrele 
relaties. Juist de criteria die een relatie inhou
delijk tot relatie stempelen, zijn voorwaarde 
voor een goed opvoedingsklimaat voor kin
deren. Waarom zouden lesbische partners 
dan zelf geen kinderen mogen krijgen? Zou 
het niet eerder zo zijn, dat met name lesbi
sche partners, wanneer zij elkaar trouw wrl
len zijn, in aanmerking komen voor toepas
sing van medische technieken voor de op
heffing van kinderloosheid? 

In het kort nog enige aandacht voor artikel 
53, hoofdstuk IV. Dit betreft de belastingwet
geving. Daarin wordt, in navolging van de 
door de partijraad aangenomen Emancipa
tie-resolutie, het onverenigbare verenigd, na
melijk een belastingwetgeving die opgelegd 
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De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

wordt aan individuen met het draagkracht
beginsel als uitgangspunt. Ten overvloede 
wordt nog gemeld dat alleenverdieners niet 
mogen worden achtergesteld bij tweever
dieners. Een poging recht te doen aan al die 
factoren is de omstreden Wet Tweever
dieners. Behalve het bezwaar dat kleine 
meeverdieners onevenredig zwaar belast 
worden, wanneer de netto inkomens van 
partners bij elkaar worden geteld, blijft het 
belangrijkste bezwaar dat reele draagkracht
factoren verbonden aan het wei of niet met 
meer personen van een inkomen ie moeten 
Ieven, onvoldoende worden meegewogen. 
Aan het solidanteitsprincipe, dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten dra
gen, wordt op die manier volstrekt onvol
doende inhoud gegeven. 

Ter geruststelling van een ieder die niet 
vrouw-onvriendelijk te werk wil gaan dit. Het 
is een misvatting te veronderstellen dat het 
bevorderen van de emancipatie van de 
vrouw gepaard moet gaan met het zover 
mogelijk individualiseren van sociale uitkerin
gen en belastingen. Het afstemmen van 
deze wetgeving op het individu brengt de 
rechtvaardiger samenleving waarnaar het 
CDA wil streven, geen stap dlchterbij. Ook 
op emanciperende vrouwen mag een be
roep gedaan worden hun verantwoordelijk-
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heid zo te beleven en in te vullen dat zij 
hieraan steentjes bijdragen. De emancipatie 
van de vrouw kan dus geen motief zijn de 
belastingwetgeving niet duidelijker af te 
stemmen 'JP het samenlevingsverband 
waarin de belastingplichtige woont en leeft 
(Program van Uitgangspunten, artikel 41 ). 
Wellicht biedt het splitsingsstelsel, zoals on
der andere, met verwijzing naar verdere lite
ratuur, is bepleit in de Periscoop van het 
meinummer van Christen Democratische 
Verkenningen, 'Vechten over lusten en 
lasten', door drs. A.M. Oostlander, urtkomst. 

Tenslotte: 
Het CDA moet kiezen, een vreemde titel voor 
een artikel over een verkiezingsprogram. 
Niet het CDA moet kiezen, maar de kiezer 
moet het CDA kiezen. Oat is zo, aileen .... 
kiezers hebben recht te weten waar het CDA 
staat. Er zijn artikelen die dit onomwonden 
aantonen. Het denken in het spreiden van 
verantwoordelijkheden loopt ondanks mijn 
commentaar op de stelselherziening als een 
rode draad door het program. Oat is een 
goede zaak. Er zijn artikelen die minder dui
delijk zijn. Oat mag zo niet blijven. 

Vandaar KEUZEN GEVRAAGD VOOR DE 
VERKIEZINGEN! Er is nog voldoende tijd 
voor amenderingen. 
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