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markt en individuele verant
woordelijkheid mag dan het func
tioneren van de verzorgingsstaat 
gecorrigeerd hebben, het adagi
um 'meer markt en minder over
heid' schiet ten enen male tekort 
bij het aanpakken van urgènte 
politieke vraagstukken. Wat 
moeten we met meer markt als 
het gaat om de verhouding tussen 
Europese integratie en nationale 
identiteit; om het bestrijden van 
internationale brandhaarden; de 
bestrijding van de misdaad; het 
investeren in de kennisinfrastruc-

Inkomens-her
verdeling in een 
meritocratie 

Naar verluidt (preciezer valt dit 
merkwaardigerwijze niet vast te 
stellen) zal de Partij van de 
Arbeid binnen niet al te lange tijd 
een discussie voeren over een 
nieuw beginselprogramma. Een 
van de belangrijkste kwesties in 
die discussie wordt de vraag naar 
een rechtvaardige inkomenspoli
tiek. Is de sociaal-demoeratie aan 
het eind van de twintigste eeuw 
nog voorstander van inkomens
herverdeling, zo ja, in welke 
mate en vooral: op grond waar
van? Deze vraag staat centraal in 
'Wozu noch Solidarität? Oder 
Umverteilung?', een interessant 
artikel van de econoom Peter 
Rosner in Die Zukunfi, het 
Oostenrijkse zusterblad van s &.P. 
De traditioneel sociaal-democra
tische argumentatie voor inko
mensherverdeling was voor een 

tuur in Nederland? Van der List 
lijkt dat ook te beseffen en heeft 
daarom voor de vlucht naar voren 
gekozen. Hij bepleit een conser
vatief akkoord tussen v v D en 
cD A met als centraal program
mapunt: de wonderbaarlijke te
rugkeer van het burgermansfat
soen. Maar los van allerlei andere 
bezwaren biedt het burgermans
fatsoen toch onvoldoende hou
vast als het gaat om het oplossen 
van milieuvraagstukken, de 
ruimtelijke inrichting van Neder
land of het herstel van de econo-

groot deel opgehangen aan het 
bestaan van structurele sociale 
ongelijkheden . Timmerman A 

verdient x gulden per maand; 
fabrieksdirecteur B krijgt 5 of 1 o 
maal x bijgeschreven op zijn giro
rekening. Inkomensoverdracht 
van B naar A is rechtvaardig, niet 
omdat het intrinsiek oneerlijk 
zou zijn dat fabrieksdirecteuren 
zoveel meer verdienen dan tim
mermannen, maar omdat A nooit 
de kans heeft gekregen ook 
fabrieksdirecteur te worden . 
Fabrieksdirecteuren bekleden die 
positie omdat zij afkomstig zijn 
uit een milieu waarin iedereen 
vanzelfsprekend ging studeren. 
Zij hebben hun baan soms te dan
ken aan het feit dat hun vader 
fabrieksdirecteur was. Dat was 
de klassieke redenering en zo 
bekeken was het logisch, aldus 
Rosner, dat de sociaal-democra
tie zich niet beperkte tot progres
sieve belastingheffing maar zich 
inspanningen getroostte om de 
sociale structuur te veranderen 
ten gunste van A. Dit structuur-

mische dynamiek in de grote ste
den. 

Stel - volkomen hypothetisch 
natuurlijk - stel dat Bolkestein in 
1998 premier wordt. Zal hem 
dan niet hetzelfde lot treffen als 
Joop den Uyl in 197 r namelijk 
dat het politieke tij voor zijn poli
tieke groepering eigenlijk aan het 
verlopen is op het moment dat hij 
aan de macht komt? 
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beleid heeft succes gehad. 
Onderwijskansen worden welis
waar nog steeds gedeeltelijk 
bepaald door het milieu van her
komst, bedrijven selecteren voor 
hogere functies op vage criteria 
als het wel of niet behoren tot 
'ons soort mensen', maar er is 
veel verbeterd ten opzichte van 
vroeger. Het is hoog tijd dat soci
aal-democratische partijen zich 
gaan verdiepen in de vraag of er 
nog moet worden herverdeeld in 
een situatie van volkomen kan
sengelijkheid. 

In de komende grondslagen
discussie kan deze vraag op ver
schillende manieren worden 
beantwoord. Uit een scala van 
mogelijkheden twee nee' s en 
twee ja's als bijdrage aan de dis
cussie. 

r. Je kunt zeggen: nee, want 
het eigenlijke doel van de sociaal
democratie .was een perfecte 
meritocratie, een maatschappij 
waarin iedereen krijgt wat hij 
verdient; bij het realiseren van 
volledige gelijkheid van kansen is 
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dat doel bereikt en kan de PvdA 
zichzelf overbodig verklaren. 

2. Je kunt zeggen: nee, er 
moet wel belasting worden gehe
ven en liefst progressief, maar 
niet ten behoeve van inkomens
herverdeling. De belastingop
brengsten moeten worden ge
bruikt om een sterke publieke 
sector in stand te houden: goed 
basis- en middelbaar onderwijs, 
hoogwaardige breed toegankelij
ke universiteiten, gezondheids
zorg voor allen in gelijke mate, 
een aantrekkelijk openbaar ver
voer, geschikte en betaalbare 
huisvesting voor iedereen, voor 
iedereen betaalbare kinderop
vang. Als al deze publieke voor
zieningen voor lagere inkomens
groepen gewaarborgd zijn is 
inkomensongelijkheid sec niet 
meer zo erg. Dit antwoord lijkt 
aantrekkelijk, maar maakt niet 
veel kans in een periode waarin 
het privatiseren in de mode is en 
waarin de sociaal-democratische 
consensus lijkt te zijn dat het 
altijd erger is om te korten op uit
keringen dan om publieke goede
ren uit te kleden of te privatise
ren. 

3. Je kunt zeggen: ja, er moet 
nog steeds worden herverdeeld, 
want mensen die minder intelli 
gent, minder handig of minder 
ambitieus zijn kunnen dat niet 
helpen en hoeven daar dus ook 

geen gevolgen van te ondervin
den bij de vaststelling van hun 
inkomen. Impliciet ga je dan uit 
van volledige inkomensgelijkheid 
als normatief ideaal. Dat is 
ethisch heel wel te verdedigen, 
maar staat een beetje buiten de 
werkelijkheid. Zo maakbaar is de 
samenleving niet. 

4· En je kunt ja zeggen op basis 
van de redenering van Rosner. 
Volgens Rosner zijn er in heden
daagse kapitalistische econo
mieën twee mechanismen die 
bepalen wat iemand verdient. Er 
is de wet van vraag en aanbod: u 
krijgt wat een gek ervoor geeft, 
ongeacht de kwaliteit van wat u 
levert. Bent u een goede kok, dan 
kan het zo zijn dat u meer ver
dient dan een slechte kok, maar 
als de slechte kok minder rekent 
voor zijn maaltijden, kan het ook 
gebeuren dat u juist een lager 
inkomen heeft. Daarnaast is er 
het mechanisme van beloning 
naar 'prestatie volgens rang'. 
Onze maatschappij zit vol met 
hiërarchisch gestructureerde 
werkplekken: grote bedrijven, 
departementen, gemeentelijke 
diensten, de universiteit. Al deze 
werkplekken zijn piramidaal ge
organiseerd: er zijn veel meer 
lagere functies dan hogere. Voor 
de beter betaalde functies wor
den af en toe wedstrijden gehou
den en in een situatie van volko-

men kansengelijkheid mag wor
den aangenomen dat 'de besten' 
deze wedstrijden winnen. Daar 
moet echter bij worden bedacht 
dat het verschil tussen de besten 
en de op één na besten minimaal 
kan zijn (soms zelfs zal de 
definitieve keuze voor een kandi
daat een kwestie van loting zijn, 
of van positieve actie ten faveure 
van een bepaalde bevolkings
groep). Toch krijgt de beste de 
baan en krijgen de op één na bes
ten niets . Er zijn geen tweede en 
derde prijzen op de arbeids
markt. Inkomensherverdeling 
kan een middel zijn om de verlie
zers te compenseren: zij verdie
nen een zilveren medaille en waar 
deze niet in arbeid kan worden 
uitgedeeld is inkomensover
dracht de aangewezen. weg. Als 
het aanbod aan goede banen 
schaars is en het aantal gekwa
lificeerde, gelijkwaardige kandi
daten groot, gaat deze redenering 
a fortiori op. 

Waar de antwoorden 2 en 3 om 
verschillende redenen binnen de 
PvdA minder haalbaar zijn is de 
argumentatie van Rosner het 
overwegen waard. 
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