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M. P. VAN DER HOEK 

Individualisering: speerpunt of oogklep? 

Inleiding 

0'66 dreigt zich op een steeds extremere wijze te 
willen profileren met het streven naar individua
lisering. Bij de politieke uitgangspunten verwijst 
het concept-beleidsprogramma 1985 naar 'de 
toenemende erkenning dat het individu - en niet 
de leefeenheid - grondslag moet zijn van het fisca
le en sociale zekerheidsstelsel' (blz. 37 ). Aanvan
kelijk drukken de opstellers van het concept-be
leidsprogramma zich nog voorzichtig uit, door 
aan de stelling dat 'het sociale en het fiscale. stelsel 
het individu als uitgangspunt moeten nemen en 
niet de leefeenheid' , onmiddellijk toe te voegen: 
'Dit laat onverlet dat waar nodig, om redenen 
van sociale rechtvaardigheid, speciale toeslagen 
en faciliteiten kunnen worden geschapen voor 
leefeenheden' (blz. 38). Maar onder het kopje 
'individualisering' schijnt iedere nuancering weer 
te worden losgelaten door te stellen dat 'veel na
drukkelijker dan momenteel de conclusie (moet) 
worden getrokken dat de individu en de indivi
duele behoefte, los van het inkomen van anderen, 
daarin als uitgangspunt gelden, in het perspectief 
van de ontwikkeling naar economische zelfstan
digheid voor iedereen' (blz. 42-43 )J Een alinea 
verder keren echter toch weer enige nuances te
rug. Het hanteren van de individu als enig uit
gangspunt voor de sociale zekerheid zou namelijk 
op dit moment te ver voeren, omdat: 

- individualisering op dit moment een enorme 
toename van uitkeringslasten zou betekenen; 
en 

- er sprake is van een overgang van een traditio
nele situatie, waarin één persoon de kost ver
dient, naar een situatie van individuele eco
nomische zelfstandigheid. 

Vooral met het oog op dit laatste moeten toesla
gen voor kostwinners mogelijk blijven, zij het tij
delijk, want het concept-beleidsprogramma be
paalt ook dat die toeslagen vanaf een in de toe
komst gelegen moment niet meer aan nieuwe ge
vallen mogen worden toegekend. 

Ik zal de verleiding weerstaan in dit artikel in 
te gaan op het gemak waarmee wordt gesteld dat 
we in een overgangssituatie verkeren en dat in de 
toekomst volstrekte individuele economische zelf
standigheid zal bestaan. Ik volsta met te consta
teren dat zelfs een redelijk ontwikkelde weten
schap als de economie het al moeilijk genoeg heeft 
om enigszins betrouwbare prognoses van de eco
nomische ontwikkeling op een termijn van enkele 
jaren te maken, laat staan dat nog minder 'harde' 
wetenschappen dan de economie sociaal-cultu
rele ontwikkelingen op een termijn van meer dan 
tien jaar zouden kunnen voorspellen met de on
wrikbare zekerheid die het concept-beleidspro
gramma suggereert en die trouwens ook regel
matig in andere modieuze beschouwingen kan 
worden aangetroffen. In dit artikel zal ik mij be-
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perken tot de volgende vragen: 

I. Wat betekent individualisering en In welke 
mate doet dit verschijnsel zich voor? 

2. Welke inkomensconsequenties heeft indivi
dualisering? 

3. In welke opzichten is individualisering wense
lijk? 

Wat betekent individualisering en in welke mate komt dit 
voor? 

Herhaaldelijk komt men in beschouwingen over 
individualisering de bewering tegen, dat statistie
ken zouden aantonen dat zestig procent van de 
bevolking niet meer in gezinsverband woont. 1 

Deze bewering is tendentieus, omdat ze sugge
reert dat een meerderheid van de bevolking als 
alleenstaande door het leven gaat. Niets is minder 
waar. In de praktijk van alledag blijken mensen 
hun leven niet onafhankelijk van anderen in te 
richten. Integendeel, ze vormen juist in grote 
meerderheid huishoudens met anderen. De mens 
is dan ook geen volstrekte individualist, maar een 
sociaal wezen. Hoe komt het dan dat met name 
in emancipatiekringen voortdurend het tegendeel 
wordt gesuggereerd? Afgezien van de mogelijk
heid dat persoonlijke ervaringen, die verre van 
representatief zijn voor een meerderheid van de 
bevolking, hierbij een rol kunnen spelen, is ver
moedelijk het gezegde van toepassing dat er halve 
waarheden zijn, leugens en statistieken. Want 
wat verstaat men onder wonen in gezinsverband? 

Iemand die de statistiek er zelf op naslaat, 
komt al gauw tot de ontdekking dat men alleen 
kan volhouden dat zestig procent van de bevol
king niet meer in gezinsverband woont, indien 
men a. uitsluitend echtparen met kinderen als 
gezinnen beschouwt en b. de bevolking interpre
teert als het aantal huishoudens (dus niet als het 
aantal personen). Zoals tabel I laat zien, bestond 
in 1982 42,3% van het aantal huishoudens uit 

Tabell. Huishoudens naar huishoudtype, [982. 

Huishoudtype aantal huishoudens 

absoluut procentueel 
x 1000 

Een persoonsh uishoudens 1002 21,0 

Meerpersoonshuishoudens 3777 79,0 
Niet -gezinsh uishoudens 226 4,7 
Eengezinshuishoudens' 3333 69,8 

echtparen zonder 
kinderen 1063 22,2 

echtparen met 
kinderen 2024 42,3 

1 kind 639 13,4 
2 kinderen 94 1 19,7 
3 of meer kinderen 444 9,3 

eenoudergezinnen 246 5,2 
Overige huishoudensb 21 7 4,5 

Totaal 4779 100 

a. Zonder ander(en). 
b. Omvat eengezinshuishoudens met ander(en) en meerge

zinshuishoudens. 

Bron: CBS, Statistisch bulletin, 20 december 1984, blz.3. 

echtparen met kinderen. Als men beweert dat de 
overige 57,7% 'niet meer in gezinsverband 
woont', impliceert dit dus dat men echtparen 
zonder kinderen, eenoudergezinnen en zelfs on
gehuwde partners met kinderen niet tot de gezin
nen rekent, een standpunt dat niet alleen hier en 
daar burgerlijke trekjes vertoont, maar ook tot 
vreemde consequenties leidt. Als twee mensen 
gaan samenwonen, maar aanvankelijk nog afzien 
van het krijgen van het krijgen van kinderen, 
wonen ze volgens dit standpunt niet (meer?) in 
gezinsverband, maar zodra er een kind komt, 
opeens wel (als ze althans gehuwd zijn, anders 
weer niet). Of ze al vóór de komst van het kind 
in hetzelfde huis woonden en al een gezamenlijke 
huishouding voerden, speelt hierbij geen rol. In 
deze visie is slechts de aanwezigheid van een kind 
beslissend voor de vraag, of de betrokkenen al 
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dan niet in gezinsverband wonen. Evenzo woont 

een echtpaar met een thuiswonend schoolgaand 
kind volgens dit standpunt in gezinsverband, 
maar zodra het kind in een andere plaats gaat 
studeren en daar een studentenflat betrekt, 
woont dit echtpaar opeens niet meer in gezins
verband, ook al woont het nog steeds in hetzelfde 
huis en voert het nog altijd een gezamenlijke 
huishouding. 

Deze voorbeelden tonen aan dat de stelling, 
dat zestig procent van de bevolking niet meer in 
gezinsverband woont, alleen verdedigbaar is 
dank zij een uiterst gewrongen interpretatie van 
het begrip gezinsverband. Tabel I wijst immers 
uit, dat ruwweg tweederde van de huishoudens 
uit echtparen met of zonder kinderen bestaat en 
eentwintigste uit eenoudergezinnen, terwijl een
vijfde uit alleenstaanden en eentwintigste uit 
niet-gezinshuishoudens bestaat. In dit verband 
wijs ik uitdrukkelijk op het feit dat tabel I de 
verdeling van het aantal huishoudens weergeeft, 
waardoor het aandeel van de alleenstaanden met 
2 I % vrij hoog uit komt. Zou men niet uitgaan 
van het aantal huishoudens, maar van het aantal 
personen van 15 jaar en ouder, dan wordt het per
centage alleenstaanden bijna gehalveerd. Van de 
personen van 15 jaar en ouder maakt namelijk 
bijna negentig procent deel uit van een huishou
den en is slechts I 1,8% alleenstaand. 2 Overigens 
geeft ook dit percentage nog een overtrokken 
beeld van de mate van individualisering, omdat 
van de alleenstaande vrouwen de helft bejaard is 
(65 jaar en ouder). Aangezien de gemiddelde le
vensduur van vrouwen gemiddeld bijna zeven 
jaar langer is dan die van mannen, zijn veel al
leenstaande vrouwen alleen maar alleenstaand 
omdat ze hun partner hebben overleefd, hetgeen 
toch bezwaarlijk als individualisering kan wor
den uitgelegd. Zou men uitsluitend de alleen
staanden onder de 65 jaar in aanmerking nemen, 
dan daalt het percentage verder tot 7,6. 

De conclusie is duidelijk. Zelfs als wordt voor

bijgegaan aan de oorzaak van het alleenstaan 
(zoals het overleven van de partner), is de maat
schappij gemeten aan de hand van het aantal 
alleenstaanden slechts in zeer beperkte mate 
geïndividualiseerd. Het aantal eenpersoonshuis
houdens als percentage van het totale aantal 
huishoudens neemt weliswaar iets toe, zodat in 
die zin sprake is van enige individualisering, 
maar ook dat gebeurt slechts in zeer beperkte 
mate. Bestond in 1975 nog 19,4% van het aantal 
huishoudens uit eenpersoonshuishoudens, in 1983 
was dit met minder dan drie procentpunten op
gelopen tot 22, I % . 3 Tenslotte, men zou indivi
dualisering ook anders kunnen opvatten, bij
voorbeeld als het aanspreken van mensen als in
dividu, zoals het dikwijls in niet al te duidelijke 
bewoordingen wordt geformuleerd. Maar dat 
heeft niets te maken met het al dan niet in ge
zinsverband wonen. 

Welke inkomensconsequenties heift individualisering? 

Zeker op langere termijn, maar liefst al onmid
dellijk, wil het concept-beleidsprogramma van 
0'66 het fiscale en sociale stelsel individualiseren. 
Dit impliceert niets meer of minder dan het ver
werpen van de draagkracht als maatstaf voor de 
lastenverdeling. Een maatstaf, voor de invoering 
waarvan sociaal-democraten tientallen jaren 
lang politieke strijd hebben moeten leveren, moet 
nu dus als zijnde onrechtvaardig aan de kant 
worden gezet. Welke consequenties brengt dit 
met zich mee voor de inkomens? Ik zal eerst in
gaan op het sociale-zekerheidsstelsel en daarna 
enkele opmerkingen maken over het fiscale stel
sel. 

Wat de sociale zekerheid betreft gaan plei
dooien voor individualisering meestal hand in 
hand met de wens tot versterking van het equi
valentiebeginsel, d .w.z. dat uitkeringsrechten in 
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sterkere mate afhankelijk worden gemaakt van 

de betaalde premies. Dit zou betekenen dat de 
klok van de maatschappelijke ontwikkeling een 
heel eind wordt teruggedraaid. Om dit in te zien 

is het noodzakelijk de ontstaansgeschiedenis van 
het sociale-zekerheidsstelsel in ogenschouw te ne
men. 

Aan het eind van de vorige eeuw ontstaat in 

het Duitse keizerrijk een stelsel van sociale ver
zekeringen dat is gebaseerd op het equivalentie
beginsel (het 'voor wat hoort wat'-principe). Ne
derland, dat aan het begin van deze eeuw een 
nauwelijks minder kapitalistische maatschappij 
heeft dan het Duitse keizerrijk, neemt dit Bis
marckse stelsel over. Tot de Tweede Wereldoor
log is het Nederlandse stelsel van sociale verze
keringen dan ook voornamelijk gebaseerd op het 
eq uivalen tiebeginsel. 

Zoals in veel opzichten fungeert de Tweede 
Wereldoorlog ook in dit opzicht als breuklijn. In 
Groot-Brittannië worden gedurende de oorlogs
jaren nieuwe gedachten over sociale verzekerin
gen ontwikkeld, die door een commissie onder lei
ding van Sir William Beveridge in enkele rap
porten worden neergelegd. Nog tijdens de Twee
de Wereldoorlog stelt de Nederlandse regering in 
Londen eveneens een commissie in, die, onder lei
ding van mr. A. A. van Rhijn, rapport moet uit
brengen over de vraag, in welke richting het so
ciale-zekerheidsstelsel na afloop van de oorlog 
verder moet worden ontwikkeld. Deze commissie 
pleit voor een uitbreiding van het bestaande stel
sel, maar dan op basis van de kenmerken van het 
Angelsaksische systeem. Dit heeft geleid tot de in
voering van sociale voorzieningen en van de 
volksverzekeringen, die in hoge mate berusten op 
het solidariteitsbeginsel, dat ook het grondprinci
pe is van het Angelsaksische systeem. 

Het sociale-zekerheidsstelsel, zoals dat na de 
Tweede Wereldoorlog vorm heeft gekregen, is 
dus een mengeling van twee verschillende syste-

men. Enerzijds bevat het kenmerken van het Bis

marckse stelsel, die met name tot uiting komen 
in de werknemersverzekeringen. Deze verzeke
ringen berusten immers voornamelijk op het 

equivalentiebeginsel. Bij de werknemersverzeke
ringen zijn dan ook zowel de premie als de uit
kering (tot een zeker maximum) afhankelijk van 
het inkomen, doordat ze een vast percentage zijn 
van het verdiende loon. Anderzijds bevat het so
ciale-zekerheidsstelsel tevens kenmerken van het 
Angelsaksische systeem, die met name tot uiting 
komen in de volksverzekeringen. Deze verzeke
ringen berusten immers voornamelijk op het so
lidariteitsbeginsel. De volksverzekeringen kennen 
- evenals de werknemersverzekeringen - een pre
mie die (tot een zeker maximum) een vast per
centage en dus afhankelijk is van het verdiende 
inkomen. Maar in tegenstelling tot de werkne
mersverzekeringen kennen de volksverzekeringen 
een uitkering op het niveau van het sociale mi
nimum, die in beginsel voor iedereen gelijk is en 
dus onafhankelijk is van het vroeger verdiende 
inkomen. Hierin schuilt het solidariteitselement: 
inkomensafhankelijke premies, maar inkomens
onafhankelijke uitkeringen op basis van de mi
nimum-behoefte. 

Gepassioneerde minderheden, hoe klein ook, 
kunnen de publiciteit beheersen. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in de discussie over de toe
komst van de sociale zekerheid. Omdat de in 
emancipatiekring levende gedachten de publici
teit domineren, is de indruk ontstaan dat het be
hoefte-element nauwelijks nog steun ondervindt 
van de publieke opinie en dat een overgrote 
meerderheid het equivalentie beginsel als leidend 
principe aanvaardt. Toch lijkt deze indruk vol
strekt onjuist. Als men mag afgaan op opinie-pei
lingen, steunt een groeiende meerderheid het pe
hoeftebeginsel. In 1981 iS 'namelijk 65,4% van de 
ondervraagden het eens met de stelling, dat een 
sociale uitkering altijd lager moet zijn als één van 
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de partners al een inkomen uit arbeid heeft, een een partner gaan er door de individualisering dus 

meerderheid die in Ig83 is opgelopen tot 70% . bijnaf600 per maand op vooruit, terwijl er voor 
De minderheid van 23,9% die het in Ig81 niet 
met deze stelling eens is, blijkt in I g83 verder te 
zijn geslonken tot 20% .4 

Een pleidooi voor individualisering van het so
ciale-zekerheidsstelsel ondervindt dus weinig 
steun van de publieke opinie. Het is dan ook im

pliciet een pleidooi voor het terugzetten van de 
klok, omdat het de betekenis van het solidariteits
beginsel wil terugdringen. We moeten in die visie 
terug naar het stelsel zoals we dat vóór de Twee
de Wereldoorlog hadden: een stelsel dat voorna
melijk is gebaseerd op het equivalentiebeginsel en 
dat voorziet in individuele uitkeringsrechten en 
- als logische consequentie - in een hieraan aan
gepaste individuele premieheffing. Voor het mi
nimum-inkomensniveau heeft dit ingrijpende 
consequenties. Uitgaande van de bestaande ver
houding van 70: go: 100 voor uitkeringen aan 
alleenstaanden, eenoudergezinnen en samenwo
nende partners zal de minimum-uitkering (exclu
sief de vakantiebijslag en de ziekenfondspremie), 
die nu nogf 1471 per maand bedraagt voor echt
paren en f 1324 per maand voor een eenouder
gezin, in een geïndividualiseerd stelsel dalen tot 
de uitkering van een alleenstaande: f 1030 per 
maand. 

Individualisering leidt nu tot het paradoxale 
gevolg, dat huishoudens met twee partners er een 
aanmerkelijk voordeel door krijgen. In een geïn
dividualiseerd stelsel krijgen ze immers beiden 
een uitkering. Als één van beide partners niet bij 
een Gewestelijk Arbeidsbureau als werkzoekende 
is ingeschreven, wat in veel gevallen wel vereist 
is om recht te hebben op een uitkering, zal hij of 
zij dat pijlsnel doen. Want dat betekent dat het 
huishouden niet langer behoeft rond te komen 
vanf 1471 per maand (exclusief vakantiebijslag, 
eventuele kinderbijslag en ziekenfondspremie), 
maar van f 2060. Uitkeringsgerechtigden met 

alleenstaanden en eenoudergezinnen niets ver
andert. 

Het douceurtje voor de huishoudens met twee 
partners leidt tot een sterke stijging van de socia
le-zekerheidsuitgaven, die op een of andere ma
nier zal moeten worden gefinancierd . Door pre
mieverhoging? De ervaringen met het verhogen 
van de collectieve-lastendruk zijn niet erg gun
stig. Vooral door de afwenteling zijn de reële ar
beidskosten er sterk door gestegen, heeft de pro
duktiefactor arbeid zich uit de markt geprijsd, 
zijn de winsten en de investeringen van de be
drijven sterk gedaald en is de werkloosheid tot 
record-hoogte opgelopen. Een pijnlijk aanpas
singsproces dat nog steeds gaande is, was hiervan 
het gevolg. Bezuinigingen dan? Ja, maar dat be
tekent wel een verlaging van de uitkeringsniveaus 
over de gehele linie. Er is immers geen reden de 
bezuinigingen op specifieke groepen te verhalen. 
Of toch wel? De huishoudens met twee partners 
vormen de enige groep die van de individualise
ring hebben geprofiteerd . Dit voordeel zou men 
weer kunnen afnemen. Verlaging van de uitke
ringen over de gehele linie is dan weliswaar niet 
meer nodig, maar in feite is dan de oorspronke
lijke situatie van vóór de individualisering weer 
hersteld. Doet men dit niet, dan gaan onvermij 
delijk alle uitkeringen omlaag, dus ook die voor 
alleenstaanden en eenoudergezinnen. In dat ge
val is het resultaat van de individualisering een 
beperkte inkomensstijging voor huishoudens met 
twee partners en een inkomensdaling voor alleen
staanden en eenoudergezinnen. Tel uit je winst. 
Paul de Graaf constateert dan ook: 'De paradox 
van de individualisering is dat het individu - al
leenstaande - erop achteruit gaat, terwijl gehuw
den erop vooruit gaan. De eis tot individualise
ring komt dan ook niet van het individu ( . . . ), 
maar van de ongehuwd samenwonenden.'5 
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Tenslotte nog enkele opmerkingen over indi

vidualisering van het fiscale stelsel. Als men hier

mee bedoelt dat belasting moet worden geheven 
van individuen, ongeacht het inkomen van het 
huishouden waarvan ze deel uitmaken, impli

ceert dit de verwerping van het draagkrachtbe
ginsel in de belastingheffing. Men streeft dan dus 
niet langer naar een evenwichtige verdeling van 

consumptiemogelijkheden over de bevolking. Ie
mands draagkracht wordt immers niet bepaald 
door zijn of haar individuele inkomen, maar door 
de bestedingsmogelijkheden van het huishouden 
waartoe hij of zij behoort. Als mevrouw Ruding 
geen eigen inkomen heeft, om maar eens een wil
lekeurig voorbeeld te noemen, betekent dit nog 
niet dat zij tot de armsten van de samenleving 
behoort. En als mevrouw Ruding een klein eigen 
inkomen heeft, voegt dit even veel toe aan de be
stedingsmogelijkheden van het gezin Ruding als 
wanneer meneer Ruding wat zou bijverdienen. 
Leo Stevens drukt het als volgt uit: 'Zolang het 
binnen een samenlevingsverband gebruikelijk is 
dat partners voor gezamenlijke rekening de huis
houdelijke uitgaven doen, gezamenlijk de kosten 
dragen voor een gemeenschappelijke vakantie, 
gezamenlijk zich koesteren onder het dak waarop 
een gezamenlijke hypotheek rust en genieten van 
het woongenot van de woning, waarvoor zij het 
meubilair gezamenlijk hebben aangeschaft, 
wordt mijns inziens de draagkracht van de part
ners in een samenlevingsverband bepaald door 
het gezamenlijk inkomen. In die kring zal men 
dan ook niet snel de verzuchting horen dat men 
dit jaar niet naar Spanje met vakantie kan gaan, 
omdat de echtgenote of vriendin onvoldoende 
verdient om haar eigen kosten te betalen. Daar
voor zal de gezamenlijke pot worden aangespro
ken. Het is daarom naar mijn mening reëel dat 
de fiscale wetgever als maatstaf van draagkracht 
gekozen heeft voor het gezinsinkomen en niet 
voor het individuele inkomen.'6 

Ook de draagkrachtgedachte mag zich in een 

groeiende steun van de publieke opinie verheu

gen, als we mogen afgaan op de opiniepeilingen 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Is in 
1981 nog slechts een minderheid van 42,9% van 
de ondervraagden het eens met de stelling, dat 
als man en vrouw samen werken zij meer belas
ting moeten gaan betalen dan op het moment 

van de vraagstelling het geval is, in 1983 zijn de 
kaarten anders komen te liggen, want dan blijkt 
een meerderheid van 61,2% het met de stelling 
eens te zijn. De groep die het niet met de stelling 
eens is, vormt in 198 I met 43,8% nog een onge
veer even grote minderheid als die van de voor
standers, maar in 1983 vormen de tegenstanders 
met 27,7% nog maar een minderheid die minder 
dan half zo groot is als de groep van de voorstan
ders. 7 

Het verwerpen van het draagkrachtbeginsel is 
overigens volstrekt legitiem. Maar als men dat 
doet, moet men dat wel openlijk zeggen. Ik ben 
voorstander van het draagkrachtbeginsel. Bete
kent dit nu ook dat ik de huidige fiscale tweever
dienerwetgeving toejuich? Nee. Het is een rege
ling die veel te ingewikkeld is en te veel uitvoe
ringsprobiemen geeft. Bovendien kan men zich 
afvragen, of het een taak is van de overheid zich 
met de keuze van mensen voor een bepaalde leef
vorm en de rolverdeling daarbinnen te bemoeien. 
Op het ogenblik doet de overheid dat duidelijk 
wel, door in fiscaal opzicht verschil te maken tus
sen alleenverdieners en tweeverdieners. Sinds 
1973 is de belastingdruk op een huishoudensin
komen dat door twee partners wordt verdiend, 
lager dan op een even hoog huishoudensinkomen 
dat door één van beide partners wordt verdiend. 
Door de invoering van de tweeverdienerwetge
ving is de belastingdruk voor tweeverdieners iets 
verhoogd, maar niet tot het niveau dat voor al
leenverdieners geldt. Het voordeel voor de twee
verdieners is dus iets verkleind, maar niet weg-
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genomen. Nog altijd is de belastingdruk op het 

huishoudensinkomen voor alleenverdieners hoger 
dan voor tweeverdieners. 

Als men met Louise' Groenman vindt dat 'geen 
enkele overheid het recht heeft zich met de keuze 

van mensen voor een bepaalde leefvorm te be
moeien'B, dan zou de fiscus eigenlijk neutraal 
moeten staan ten opzichte van alleen- en twee

verdieners. Dit kan heel eenvoudig worden ge
realiseerd door gevolg te geven aan Stevens' 
voorstel tot invoering van het splitsingsstelsel. 9 In 
dit stelsel worden de inkomsten van de partners 
samengevoegd, waarna de helft van het totaal 
aan elk van de partners wordt toegerekend. Ver
volgens worden de partners over de hen toege
rekende inkomsten naar een individueel tarief 
belast. De lastenverdeling is in dit stelsel niet 
meer afhankelijk van de vraag welke partner het 
inkomen binnenbrengt. Op die manier staat de 
fiscus dus echt volledig neutraal tegenover de 
keuze van mensen voor een leefvorm en de rol
verdeling binnen die leefvorm, terwijl toch recht 
wordt gedaan aan het draagkrachtbeginsel. 

Hoe wenselijk is individualisering? 

Ik heb al uiteengezet en met cijfers toegelicht dat 
de mens een sociaal wezen is en zich ook als zo
danig gedraagt. Nog geen 12 % van de personen 
van 15 jaar en ouder is alleenstaand, de rest 
maakt deel uit van een huishouden. Die keuze 
maken de mensen zelf. Ze hebben nu eenmaal in 
principe het recht die leefvorm te kiezen, waarin 
ze denken gelukkig te zijn. Van dat recht maken 
ze in overgrote meerderheid gebruik door met 
één of meer anderen een huishouding te vormen. 
Zo gezien is de maatschappij dus nauwelijks geïn
dividualiseerd en is er ook geen reden het socia
le-zekerheidsstelsel verder te individualiseren dan 
tot dusver het geval is. De consequenties van een 
verdergaande individualisering maken dit mijns 

inziens ook niet wenselijk. Het gaat niet aan de 

afstand tussen huishoudens met twee partners 
enerzijds en alleenstaanden en eenoudergezinnen 
anderzijds zo maar te vergroten 10, ook al vormen 
de laatsten een minderheid. 

Ik ben ervan overtuigd dat vele voorstanders 
van individualisering dit laatste met me eens zul
len zijn. Vandaar de titel van dit artikel. Ze ma
ken namelijk de indruk zich zo te hebben vast
gebeten in een bij voorbaat ingenomen ideolo
gisch standpunt, dat dit als oogklep is gaan fun 
geren, waardoor ze de consequenties van hun 
standpunt niet meer goed overzien. In zo'n situa
tie kun je tot zeer vreemde uitspraken komen, 
waarvan ik hoop dat die niet zo worden bedoeld. 
Een fraai voorbeeld van zo'n merkwaardige uit
spraak was onlangs te lezen in dit blad. Louise 
Groenman schreef namelijk: 'Het 0'66-beleid 
gaat ervan uit dat er in de toekomst slechts in
komens worden verdiend die voldoende zijn voor 
het onderhoud van één persoon'. 1 1 0'66 gaat er 
dus van uit dat ons een zodanige verarming staat 
te wachten, dat in de toekomst niemand méér 
verdient dan het sociaal minimum voor een al
leenstaande. 

De betekenis van Groenman's uitspraak is dus: 
allemaal terug naar het minimum. Nogmaals, ik 
hoop van harte dat ze slechts wordt gehinderd 
door haar individualiseringsoogklep en dat ze het 
na enig dieper nadenken beter met de bevolking 
voor heeft dan uit haar uitspraak blijkt. Anders 
wordt het voor 0'66 moeilijk van anderen te vra
gen als partij serieus te worden genomen. Dit 
laatste vereist overigens ook dat 0'66 andere par
tijen eveneens serieus neemt. In het al aange
haalde artikel van Louise Groenman is dat be
paald niet het geval. Hierin worden CDA, PVDA 

en VVD met enkele schablones opzij geschoven, 
zonder ook maar de geringste poging recht te 
doen aan de werkelijke opvattingen van deze par
tijen op het gebied van individualisering. Groen-
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man volstaat met de zelfgenoegzame constatering 

dat 0'66 bij uitstek de functie heeft 'om de pro
gressieve koers uit te zetten waar het individua
lisering van inkomens en uitkeringen betreft'. 1 2 

De vraag die ik tenslotte wil opwerpen, is wat 
er nu zo progressief is aan een verdergaande in
dividualisering van het fiscale en sociale stelsel. 
De consequenties heb ik geschetst. Verdergaande 
individualisering van het fiscale stelsel impliceert 
al gauw dat het draagkrachtbeginsel wordt ver
laten. Dit kan men toch moeilijk progressief noe
men. Verdergaande individualisering van het so
ciale-zekerheidsstelsel impliceert inkomensher
verdeling van alleenstaanden en eenoudergezin
nen naar huishoudens met twee partners. Ook dit 
kan mijns inziens niet als progressief worden aan
gemerkt. Toegegeven, men kan die consequenties 
op de koop toe nemen of zelfs gewenst achten, 
maar daar moet men dan openlijk voor uitko
men, zonder gebruik te maken van het valse eti
ket 'progressief. 

Noten 

I. Zie bijvoorbeeld Jos Campman, D'66-lijn slaat aan, De
mocraat, 14 december 1984. Let ook op het suggestieve 
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2. J.J. Walschots, Bevolking en beroepsbevolking; enige 
voorlopige uitkomsten van de Arbeidskrachtentelling 
(AKT) 1983, supplement bij de Sociaal-economische maandsta
tistiek, 1984, nr 7, i.h.b. staat 4 (blz. 8). 

3. CBS, Statistisch Zakboek rg84, blz. 27 (tabel 6). De lichte 
afwijking ten opzichte van tabel I vloeit niet zozeer voort 
uit het feit dat die op 1982 in plaats van op 1983 betrek
king heeft, maar veeleer uit het feit dat de bronnen ver
schillen. 

4. Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rap
port Ig84, Den Haag, 1984, blz. 304. 

5. Paul de Graaf, De paradox van de individualisering, De
mocraat, 14 december 1984. 

6. Leo Stevens, Kommentaar op de inleiding van Jaap 
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7. Zie noot 4. 
8. Louise Groenman, Individualisering als speerpunt, Idee 
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9. L. G. M. Stevens, Inkomensbeleid en samenlevingsvorm, 

Economisch Statistische Berichten, 26 november 1980, blz. 
13 16-1324. 

10. Dit laat overigens onverlet mijn mening dat huishoudens 
met kinderen op minimum-inkomensniveau tekort wordt 
gedaan ten opzichte van huishoudens zonder kinderen als 
gevolg van het feit dat de kinderbijslag niet kostendek
kend is. Maar dat is een probleem dat binnen de kinder
bijslag kan worden opgelost. 

I I. Zie noot 8, blz. 16. 
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