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door prof. dr. M. G. Platte! 

Prof. dr. M. G. Platte/ is hoogleraar Sociale Ethiek 
aan de Economische faculteit en Centrale Interfacul
teit van Wijsbegeerte aan de Katholieke Hogeschool 
te Tilburg. 

Ethische kanttekeningen~ bij de 
politieke discussie over echte minima 

De herverdeling van het inkomen vormt in onze dagen een brandend probleem. 
Plannen over ombuigingen in de collectieve sector, over deeltijdarbeid, over matiging 
van lonen en sociale uitkeringen, over verhoging of vermindering van belastingdruk 
houden als onvermijdelijke consequentie een herverdeling van het inkomen in. 

In de vette jaren van de toenemende wel
vaartskoek bracht de rclatieve inkomens
toename voor de een nog geen absolute 
inkomensachteruitgang voor de ander 
mee. De herverdeling leverde daardoor 
heel wat minder moeilijkheden op. Maar 
in de tegenwoordige magere jaren is de 
situatie totaal veranderd. lnkomenstoe
name is praktisch voor niemand meer mo
gelijk. Iedereen moet inleveren. Daar het 
hemd nader is dan de rok, komt het eerst 
en het meest de buurman in aanmerking 
voor inlevering. De argumenten daarvoor 
zijn meestal sterk ethisch geladen. Dikwijls 
wordt alleen maar met een beroep op 
rechtvaardigheid zonder dat inhoudelijke 
gronden gegeven worden de ander als 
meest geschikte kandidaat voor de nood
zakelijke matiging aangewezen. Aange
zien de portemonnaie de gevoeligste plek 
van het lichaam is, wordt het duidelijk dat 
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de ethische onbaatzuchtigheid gemakke
lijk voor eigen 'baat' gebruikt kan worden. 

Er moeten dan ook enkele serieuze kant
tekeningen geplaatst worden bij de zede
lijke rechtvaardigheidsgevoelens in zaken 
van de herverdeling. Velen denken name
lijk dat de ethiek of de mens als ethicus 
het domein van het irrationele ofwel van 
het blinde eigenbelang kan verlaten om 
op een hoger rationed en onpartijdig ni
veau door middel van zuivere redene
ringen de werkelijkheid op haar zedelijk 
gehalte te toetsen. Sinds Marx en Freud 
weten wij echter, dat rationaliteit en irra
tionaliteit wezenlijk met elkaar verweven 
zijn. Het is zelfs niet zo, dat het irrationele 
als een snort gordijn van buitenaf het 
rationele inzicht afschermt. Volgens Freud 
ontstaat de rationaliteit pas door een 
moeizame verwerking van wat vooraf in 
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d..: irrationalitcit verborgen ligt. Marx wijst 
crop. hoc icderc persoon een irrationele 
kijk op zijn maatschappelijke situatie heeft 
door de ingrijpcmlc wcrking van de klasse
idcologic. Oat de groepsideologie de so
ciaal-politickc bril sterk kleurt, blijkt wei 
uit hct simpclc feit, dat werkgevers- en 
wcrkncrncrsorganisaties voortdurend over 
zakcn van hcrverdeling verschillend den
ken. 
freud hccft stcrk benadrukt, dat vooral de 
cthica vele vcrborgen wortcls heeft in het 
irrationelc van hct onbewuste. Een sterk 
moraliscrende houding berust vaak op een 
vcrdringing: het gaat dan om een rationa
lisatic in de vorm van misleidende recht
vaardiging van minder nobele gcvoelens. 
De cthicus Max Scheler waarschuwt dan 
ook. dat de modcrne gelijkheidsideologie 
gcrnakkclijk in een rationalisatie van ver
drnngen afgunstgevoclens kan ontaarden. 
Afgunst wordt dan in hct eerbiedwaardige 
klecd van de sociale rcchtvaardigheid ge
huld. 
Maar ook met dcze waarschuwing zelf 
moct men weer voorzichtig zijn. Recht
vaarclighcidsprotesten kunnen gemakke
Jijk uit afgunst ontstaan, maar ook de 
waarschuwingen daartegcn kunnen vlot 
de vnrm van verdachtmaking aannemen 
en op hun beurt uit dergelijke verdrongen 
afgunstgcvoelens voortkomen. Wat wij 
hicr aileen willen onderstrepen is, dat on
bcwuste motieven van jaloezie bij voor
kcur in dit snort zaken meespelen. 
Men bchocft niet gehcel negatief over der
gclijkc gcvoclens te denken. Deze emotio
nclc gevoclens moeten bewust gemaakt en 
wrgvuldig gcordend worden, wil men tot 
ccn enigszins vcrantwoorde ethische argu
rnentatic komen. De ethicus zal eerst 
allerlci onbewuste affectieve motieven 
moeten ontrafclcn, voordat hij de inhoud 
van de moraal gaat beargumenteren. Deze 
voorfasc wordt meestal overgeslagen. Ret 
gaat cr dus om onbcwuste en blinde affec
tics bcwust te maken en te analyseren om 
met cnig redelijk inzicht te kunnen bepa-
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len wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. 
H. Schoeck in zijn boek: Der N eid und 
die Gesellschaft zegt dan ook, dat blinde 
en onbewuste nijdgevoelens destructief 
werken en het ethisch gehalte van de men
selijke handelingen verminderen. Zodra 
e::hter deze gevoelens bewust gemaakt en 
gcordend worden, verkrijgen zij een posi
tieve waarde. Zij vormen vindingrijke en 
constructieve krachten tot maatschappe
lijke verandering. 

In zijn boek: Menselijke gelijkheid onder 
voorbehoud laat H. Vos zien, hoeveel 
verwarring er rondom de gelijkheidsge
dachte bestaat. Het onberedeneerde ge
voel gaat uit van een soort intrinsieke 
evidentie dat alle mensen gelijk zijn. Vos 
spreekt in dit geval van een soort metafy
sica van de gelijkheidsgedachte. Een 
dergelijke 'fundamentele gelijkheid van 
aile mensen' maakt de discussie hopeloos 
verward. Men denke maar aan het simpele 
feit dat iedere persoon juist een unieke 
eigenheid bezit die als andersheid ten op
zichte van de medemens gekarakteriseerd 
dient te worden. Wanneer de overheid of 
de sociale politick dergelijke ongelijkheden 
zouden moeten wegnemen, dan zouden zij 
volgens de econoom Von Hayek behoren 
'ervoor te zorgen dat niemand gezonder 
is of een gelukkiger temperament, een ge
schikter huwelijkspartner of beter op
groeiende kinderen hecft dan ergens 
iemand anders.' De wazige inhoud van 
deze metafysica van de gelijkheidsgedach
te biedt voor de hier behandelde materie 
geen houvast. 
Van meer belang voor ons onderwerp is de 
ethische gelijkheidsidee. Deze gelijkheids
gedachte ontleent haar inzichtelijkheid 
aan economische en sociale situaties, die 
door velen als ongelijk ervaren worden. 
Het ethische gelijkheidsstreven gaat niet 
zoals bij het metafysische gelijkheidsstre
ven uit van gelijkheid, maar vertrekt juist 
vanuit de bestaande ongelijkheid. 
De ethische gelijkheidsgedachte is het ge-
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volg van een contrastervaring. Hier ligt 
vonral de bron van het rechtvaardigheids
streven. De toekomst van een meer recht
vaardige wereld wordt vooral negatief ge
openbaard in contrastervaringen van on
rechtvaardig ervaren situaties. De waarde 
van deze negatieve 'bemiddeling' mag niet 
onderschat worden. Zij vormt een posi
tieve kracht om een front tegen onvrijheid 
en ongerechtigheid op te richten. Deze 
contrastervaringen zijn een van de voor
naamste bronnen van de ethische reflectie. 
Wat de positieve inhoud van de ethische 
norm is, valt moeilijk direct te formuleren. 
Wij hebben er vooral negatief weet van 
door de contrastervaring van onrechtvaar
dig ervaren ongelijkheden. Deze contrast
ervaringen dienen door de ethiek verder 
uitgezuiverd en verhelderd te worden, 
willen zij in operationele eisen verwoord 
worden. 

Een punt van discussie is de laatste tijd 
het dubbele inkomen van leefeenheden of 
huishoudens. Het betreft de strijd om de 
'minima'. Nu er gematigd dient te worden, 
vindt iedereen terecht dat de hoogste inko
mens relatief het meeste moeten inleveren. 
Maar wie treft dit inleveringsbeginsel? Is 
dit het inkomen van het individu of van 
een leefeenheid tussen gehuwden of duur
zaam samenlevende partners. 
De ene partij vindt het rechtvaardig, dat 
bij het bezuinigen op uitkeringen en bij het 
opleggen van solidariteitsheffingen of 
extra-belastingen met de leefomstandighe
den rekening gehouden wordt. De koop
kracht van een modale werknemer waar
van ook vrouw en twee kinderen moeten 
Ieven, is vee! lager dan die van een huis
houden waarvan man en vrouw beiden het 
minimumloon verdienen. Ook is er de 
grote groep van bejaarden, die naast hun 
minimumuitkering in de vorm van AOW 
nog aanvullende pensioenen hebben. In
leveren naar draagkracht moet volgens 
deze opvatting met de leefomstandigheden 
van de mensen rekening houden. Aileen 
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de 'echte minima', dat wil zeggen: zij die 
of samen met echtgeno(o)t(e), vriend(in) 
en/ of kinderen van een minimuminkomen 
moeten rondkomen, behoren ontzien te 
worden. 
De andere partij protesteert daartegen en 
doet dit eveneens met bcroep op recht
vaardigheidsgronden. Zij brengen in het 
geweer, dat op deze wijze het kostwinners
beginsel in feite weer ingevoerd wordt. De 
doeleinden van de gerechtvaardigde eman
cipatiegedachte worden hierdoor terug
gedrongen. 

Alvorens op deze tegenstrijdige rechtvaar
digheidsgevoelens met de daarmee ver
bonden argumentaties in te gaan, wordt 
allereerst de feitclijke ontwikkeling nage
gaan. 
Het emancipatiebeleid heeft tot de vol
gende juridische maatregclen geleid. Ovcr
eenkomstig de richtlijnen van het EEG
verdrag maakt sinds 1975 de Wet gelijk 
loon mannen en vrouwen deel uit van ons 
positief recht. Bij de wet van 1 maart 1980 
wordt voor de vrouw ook een gelijke be
hande1ing gegarandeerd bij het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst, bij oplei
ding, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Een 
discriminatie op grond van gehuwd zijn 
of door verwijzing naar gezinsomstandig
heden als het kostwinner-zijn wordt dus 
verboden. De derde richtlijn van het EEG
verdrag om man en vrouw in de sociale 
zekerheid gelijk te behandelen, moet voor 
1 januari 1985 wettelijk uitgevoerd wor
den. 
Het emancipatiestreven heeft ook in ons 
belastingsysteem doorgcwerkt. Reeds 
vanaf 1962 werden er gunstige maatrege
len getroffen voor het inkomen uit arbeid 
van de gehuwde vrouw. De bedoeling in 
die tijd was voornamelijk om deze catego
ric wegens gebrek aan arbeidskrachten 
meer in het arbeidsproces te betrekken. 
Sinds 1973 worden vooral de inkomens 
uit arbeid van man en vrouw, maar nu 
vooral vanwege de emancipatiegedachte, 
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niet meer bij elkaar opgeteld. 
Nu de samenleving als gevolg van de eco
nomische teruggang staat voor de proble
matiek van herverdeling van arbeid en in
komen. wordt steeds kritischer gekeken 
naar de vcrdere financiele verzelfstandi
ging van individuen en in het bijzonder 
van gehuwden op het gebied van belasting 
en sociale verzekering. De kritiek in de 
Kamer op de nota-Nooteboom: Op weg 
naar een gelijke fiscale behandeling van 
de (werkende) gehuwde vrouw en haar 
man, en van deelgenoten aan vormen van 
samenleving en samenwoning, is een dui
delijk teken in die richting. Een verdere 
individualisering van sociale uitkeringen 
en bclastingen wordt, gezien de economi
sche recessie, steeds meer onbetaalbaar 
geacht en komt in conflict met de solida
riteitsgedachte van het draagkrachtbe
ginsel. De congresuitspraak van de PvdA 
van februari 1981: 'individualisering met 
inachtneming van het draagkrachtbeginsel 
per leefeenheid', tracht beide beginselen 
wei te verenigen, maar tot nu toe is men 
er niet in geslaagd een concreet plan op 
tafcl tc leggen. 

Om ale misverstand te voorkomen, dient 
allercerst opgemcrkt te worden, dat de 
vrouwenemancipatie in onze tijd een ge
rechtvaardigd streven is. V olgens het he
dendaagse rechtsgevoel dient de positie 
van de vrouw ook op economisch en so
ciaal terrein niet bij die van de man ach
tergesteld te worden. Er is in het rechts
gevoel de laatste twintig jaar veel ten goe
dc veranderd. In 1956 werd in een com
mcntaar op de pauselijke encyclieken in 
christelijke kring door Van Gestel nog ge
schreven: 'Kinderarbeid of arbeid van de 
huismoeder buiten het gezinsverband om 
het tckort aan inkomen te verhelpen, die
nen ook als schandelijk misbruik ver
worpen'. 
lcdcrcen is het er wei over eens, dat een 
discriminatie van de vrouw op economisch 
en sociaal tcrrein in onze tijd niet meer 
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past. Maar bepaalde beleidsmaatregelen 
die meewerken om het emancipatiedoel te 
bevorderen, kunnen in onze tijd van terug
gang wei degelijk ter discussie gesteld 
worden. Een individualisering in de belas
ting- en in de sociale-verzekeringssfeer kan 
in een bepaald opzicht de vrouwenemanci
patie ten goede komen. Dergelijke maat
regelen werken echter, nu de maatschap
pelijke koek kleiner wordt, op financieel 
vlak gemakkelijk discriminerend ten op
zichte van de andere groepen van de be
volking. Men denke bijvoorbeeld aan de 
gehuwde minimum- of modale alleenver
diener, aan een-oudergezinnen en aan 
huishoudens die uitsluitend van een mini
mum-uitkering afhankelijk zijn. 

Het accent zowel bij de belastingheffing 
als middel tot herverdeling en bijdrage 
aan de collectieve lasten als ook bij de 
sociale zekerheid als gei:nstitutionaliseerde 
vorm van solidariteit, ligt op de verdelen
de rechtvaardigheid naar draagkracht. 
Ondanks het nog beperkte onderscheid 
tussen werknemersverzekeringen en volks
verzekeringen staat mede gezien de netto
nettokoppeling de solidariteitsgedachte 
in ons sociale-zekerheidsstelsel centraal 
en niet (meer) de verzekeringsgedachte. 
Deze solidariteit mag gevraagd worden 
om voor ieder lid van de bevolking mens
waardige leefomstandigheden te garande
ren. Gezien het solidaire karakter van het 
draagkrachtbeginsel is het gerechtvaar
digd rekening te houden met dubbele in
komens in gezinnen en leefeenheden. In 
dit Iicht bezien valt de belastingmaatregel 
van 1973 om de arbeidsinkomens van ge
huwden niet meer bij elkaar op te tellen, 
niet toe te juichen. Ook prof. M. van 
Mourik schreef onlangs, dat de corrige
rende werking van het belastingsysteem 
daardoor minder groot is dan op grand 
van het draagkrachtbeginsel verdedigbaar 
zou zijn. 
Op grond van de verdelende solidariteit 
is het juist een structuurbeleid voor de 
echte minima te ontwerpen. Een dergelijk 
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systeem kan het best via premie- en be
lastingheffing opgebouwd worden. Derge
lijke maatregelen zijn sexe-neutraal en 
man of vrouw worden op dezelfde wijze 
behandeld. 

Let wei: discriminatie van vrouwen op 
economisch en sociaal terrein is volgens 
het hedendaagse rechtsgevoel terecht niet 
geoorloofd. De eerste twee richtlijnen van 
het EEG-verdrag moeten volledig gehand
haafd blijven. Maar welke interpretatie 
van de derde richtlijn betreffende de so
ciale zekerheid dient te worden gegeven, 
blijft nog voorwerp van vele juridische 
discussies. Een strikte individualistische 
interpretatie brengt bij de huidige econo
nische teruggang nieuwe discriminaties 
van verschillende andere groepen in de sa
menleving met zich mee. Bovendien gaat 
het in zaken van sodale zekerheid om het 
draagkrachtbeginsel van de verdelende 
solidaire rechtvaardigheid, dat meer direct 
met de leefomstandigheden en minder met 
de geleverde arbeidsprestatie rekening 
houdt. Ret individualiseringsbeginsel dat 
op de ruilrechtvaardigheid steunt en direc
ter aan de geleverde arbeid gekoppeld is, 
behoort hier op het tweede plan te komen. 
Men kan zich in dit verband afvragen, of 
de derde richtlijn van het EEG-verdrag 
evenals de maatregel om de inkomens per 
huishouden voor de belastingdienst niet op 
te tellen, niet een meer solidaire correctie 
behoeven, terwijl toch de man en de vrouw 
eenzelfde behandeling krijgen. 

De hier ontwikkelde ethische gedachten
gang steunt op een bepaald filosofisch 
mensbeeld. De menselijke persoon wordt 
hier niet als een onafhankelijk op zichzelf 
staand individu, maar als een intersubjec
tieve persoonlijkheid gedefinieerd. De 
mens is geen eenling, de persoon is be
trekking. H. Beck spreekt in het verzamel
werk: PersonaTe Freiheit und pluralisti
sche Gesellschaft, over 'Partnerschaftliche 
Solidaritat' als structuurbeginsel van de 
toekomstige samenleving. 
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D~ emancipatie van de Verlichting in wier 
nadfgen wij misschien Ieven, heeft de 
winst van de bevrijding van het individu 
en ook die van een grotere maatschappc
Iijke gelijkheid gebracht. Er wordt in onze 
dagen steeds meer beseft, dat dit met een 
verlies aan verbondenheid gepaard gegaan 
is. 

Prof. H. Hofstee in zijn afscheidscollege 
over: Vrijheid, gelijkheid en eenzaamlzeid 
heeft hierover zinnige dingen gezegd. Het 
Iiberalisme en socialisme als geesteskin
deren van de Verlichting waren er volgens 
hem op gericht individuen uit maatschap
pelijke onderdrukkingen te bevrijden. Bei
den wilden hetzelfde langs verschillende 
wegen. Het liberalisme streefde maat
schappelijke gelijkheid na door individuele 
vrijheid en het socialisme individuele vrij
heid door maatschappelijke gelijkheid. 
'Het vooruitdenken van emancipatiebe
wegingen in het algemeen lijkt steeds te 
stoppen bij het moment, waarop in hun 
gedachten de vrijmaking uit de onder
drukking is bereikt. Dan lijkt de zaak af. 
Hoe, in welke verbanden, de vrijgemaak
ten na de bevrijding met elkaar en met 
anderen samen verder zullen Ieven, schijnt 
men niet als vraagstuk te zien.' De mens 
werd daardoor wei vrijer, maar raakte 
steeds meer gelndividualiseerd in de zin 
van gelsoleerd. H. Beck meent daarom, 
dat 'individualistische Liberalismus' 
en 'kollektivistische Solidaritat' moeten 
uitmonden in een 'solidaristische Person
Iichkeit', ofwel 'partnerschaftliche Solida
ritat'. Hij vindt dit een postulaat van het 
christelijk personalisme. 
De vrouwenemancipatie heeft nog een 
lange weg te gaan. Het streven van de 
vrouwenbewegingen is zo belangrijk, om
dat onze vertechniseerde en individualis
tische maatschappij dringend om hervor
ming vraagt. Iedere maatschappelijke 
reactie op onderdrukkende omstandighe
den Ioopt echter het gevaar het vale en 
schrale mensbeeld opgedrukt te krijgen 
van de samenleving waartegen zij reageert. 
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Men pleegt dan een operatic te verrichten 
met instrumenten die besmet zijn met de 
ziektekiemen waaraan de patient juist 
hezig is te overlijden. 
De vrouwcnemancipatie zou haar doe! 
voorbijschieten als zij !outer een verlate 
uitloper van het burgerlijke emancipatie
strcvcn zou blijken te zijn. Men vergalop
pccrt zich dan in een eenzijdig doordraven 
in de richting van een verkeerd individua
lisme. Een zekere solidaire bijstelling van 
hcpaalde belastingmaatregelen in het ver
leden en van bepaalde interpretaties van 
de EEG-richtlijnen zou het emancipatie
streven in onze dagen misschien juist ten 
gocde komen. 

De ethicus maakt ook bezwaar om in 
economische en sociale kwesties als deze 
gemakkelijk de termen 'progressief' en 
'conservatief' te hantercn. Dikwijls wordt 
onbercdenecrd een sociale maatregel het 
etiket van progressiviteit of conservatisme 
opgedrukt zonder enige verdere argumen
tatic. Dit onbezonnen opplakken moet dan 
vaak zelf dienen als vorm van rechtvaar
diging. 
P. Vandermeersch wijst in zijn boek Het 
gekke verlangen erop, hoe een dergelijke 
etikettering haar oorsprong in een narcis
tisch, zelfingenomen mensbeeld vindt. De 
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narcist klampt zich aan dit zelfbeeld vast 
en dit verklaart ook de heftigheid en de 
starheid, waarmee een sociale optie aange
hangen wordt. Dit zelfbeeld maakt volgens 
dezelfde schrijver ook de irrationele een
heid van ethische stellingnamen begrijpe
lijk, die er ten aanzien van verschillende 
zaken bestaan. Iemand die zich progres
sief noemt, is tegelijk voor eenzijdige ont
wapening, tegen kernenergie, voor abortus, 
homofilie, vrije sexualiteit, enz. Voor de 
conservatieve geldt dit omgekeerd even
zeer. Men zou anders niet consequent 
'rationeel' handelen, maar men kan beter 
zeggen: 'niet behoudensgezind' volgens 
zijn links of rechts narcistisch zelfbeeld. 

Tot slot van dit artikel nog het volgende 
citaat: 'In het perspectief van de ongelijk
heidsverhoudingen op wereldvlak zijn de 
problemen die ons hier bekommeren, niet 
meer dan de luxueuze vragen van onze be
voorrechting, door de meeste anderen in 
de wereld betaald met de prijs van hun 
achterstelling.' (De Clercq: Politiek en 
het 'Goede Leven'). 
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