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5 Zelfstandigheid of afhankelijkheid? 
Politieke argumentaties over de bijstandswet 

~~~uv~~~~gm~FM~~~~ 
us fram tbe msltnJemmt ~ gift relmions. Yet if tbe welf tm rum Joes serve 
tbe neeJs ~ freetlom, it does 1UJt serve tbe "eeds of solitlMity. ~ remtIin 11 

society of mtmgm.' (Mielmellgutieff, Tbe Needs of Strangers 1990 
(1984), p. 18) . 

5.1 INLEIDING 

Toen de Algemene Bijstandswet (hierna: bijstandswet) in 1965 werd in
gevoerd., sprak menigeen over het sluitstuk van de sociale zekerheid en 
van de kroon op het stelsel van sociale voorzieningen. Eindelijk zou 
iedereen verzekerd tijn van een humaan, decent bestaan. De strijd over 
de verantwoordelijkheid van de staat haar burgers een minimale he
st:aansvoorzieni te bieden leek beslecht. 

Dertig jaar later is de publieke opinie over de bijstandswet veel -minder 
juichend. Van kroonstuk: is d~ bijstandswet het zorgenkind van de ver
zorgingsstaat geWorden. Fraude, misbruik door calculerende burgers en 
afstemmingsproblemen rond verschillende leefvormen zijn slechts en
kele thema~ die de discussie aan het begin van de jaren negentig beheer
sen, om nog te zwijgen over de bezorgdheid vanwege het grote aantal 
mensen dat een beroep op de uitkmng doet. De bijstand was oorspron
kelijk bedoeld voor een beperkte groep mensen. In 1965 werd aan 
37.000 mensen bijstand uitgekeerd, merendeels vrouwen.I In 1989 werd 
aan 190.900 mensen een bijstandsuitkering verstrekt, waarvan 88% aan 
vrouwen.Z 

De bijstmdswet ligt op het snijvlak van verschillende levenssfcren. Met 
de totstandkoming van de bijstandswet nam de staat een belangrijk deel 
van de werkzaamheden van het particulier initiatief over. Op het snijvlak 
bevindt zich. ook de grens tIlSSen de staat en de individuele levenssfeer. 
Meer dan andere sociale zekerheidsregelingen grijpt. de bijstandswet in 
op het privéleven van burgers. 

De politieke discussies over de bijsmndsverlening die in de loop van de 
tijd -zijn gevoerd, worden gestructureerd aan de hand van een aantal 
belangrijke begrippen. Daaronder vallen begrippen als recht en he-
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hoefte, persoonlijke en ~eenschappelijke verantwoordelijkheid, soli
dariteit en individualisering. De betekenissen en de terreinen of sferen 
waarop deze begrippen betrekking hebben staan niet vast. Wat beteke
nen recht en behoefte voor de bijstandswet; hoe verhouden persoonlijke 
en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zich tot elkaar; hoe wordt 
invulling gegeven aan solidariteit en hoe verhoudt zich dat tot individua
lisering? 

De 'gender-sub(con)text;' die in het algemeen voor de verschillende 
levenssferen en politieke begrippen bestaat, is ook bij de bijstand aanwe
zig. Met name in de relatie tussen de staat en de individuele levenssfeer 
zijn veronderstellingen over sekseverhoudingen van belang. Discussies 
over de afstemming van de hoogte van de uitkering op verschillende 
leefvormen en de afbakening van een begrip als 'economische eenheid' 
zijn zelfs niet los te zien van sekse als maatschappelijk ordeningsprincipe. 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen een aantal belangrijke politieke 
begrippen, maatschappelijke sferen en (veranderende) opvattingen over 
sebeverhoudingen geanalyseerd ten aanzien van de bijstandswet. De 
analyse richt zich primair op argumenten die door woordvoerders van 
politieke partijen zijn aangevoeld, op de waarden waaraan ze uitdrukking 
willen geven en op de rechtvaardiging die "hiervoor wordt aangevoerd. 
Het materiaal voor dit hoofdstuk: ligt voornamelijk in, de schriftelijke 
weerslag van discussies uit de Tweede Kamer. Nadat in de volgende twee 
paragrafen de plaats van de bijstandswet in de sociale zekerheid respec
tievelijk ten opzichte van de Armenwet zal worden geschetst, volgt een 
thematische opbouw rond een aantal centrale begrippen. 

5.2 TOEKENNING VAN REClITEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID 
EN HET BEHOEFTEBEGINSEL 

Het stelsel van sociale zekerheid kent in het algemeen twee sporen. Het 
eerste spoor bestaat uit de verzameling uitkeringen die is gebaseerd op 
verrichte arbeid in het verleden en waarbij op grond van het feitelijk 
wegvallen van dit zelf verworven inkomen een bedrag wordt uitgekeerd 
zonder de (financiële) middelen van de betreffende persoon en eventuele 
partners te onde.rzoeken. Het recht op en de hoogte van de uitkering 
wordt afgeleid uit voorbeen verrichte betaalde arbeid. 

Het tweede spoor omvat uitkeringen die lager zijn (wak rond het be
staansminimum) en toegekend worden bij het wegnllen van een feitelijk 
inkomen dat niet per se zdf verworven hoeft te zijn. Men krijgt een 
uitkering op grond van veronderstelde of feitelijke behoeften. In som
mige gevallen vindt vooraf een strenge toetsing plaatS op overige finan
ciële middeien.J 
In beide gewllen is sprake van een recht op een uitkering. Het stelsel 

van sociale zekerheid is immers gebaseerd op het sociale recht van bur-
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gers op een zekere materiële bestaanszekerheid. Dat is wat Marshall in 
zijn inmiddels klassieke studie aanduidt als sociaal burgerschap.4 Hoewel 
alle sociale zekerheidsregelingen zijn gebaseerd op sociale rechten, zijn 
er belangrijke verschillen in de wijze waarop dat recht wordt ingevuld. 
De verschillen verlopen grofweg via de genoemde twee sporen, die cor
responderen met een onderscheid bISsen sociale verzekeringen voor 
werknemers en algemene sociale voorzieningen (waaronder de bijstands
wet).s In het eerste gevaI wordt het sociale recht op een uitkering afge
leid uit het zogenaamde ~uivalentiebeginsel. Dat wil zeggen dat een 
directe relatie bestaat tussen verdienste en opbrengst. In de sociale ze.
kerheid is dat de relatie tussen betaalde premie en hoogte van de uitke
ring. Men koopt de uitkering als het ware door premie te betalen! Men 
krijgt wat men toekomt op grond van rechten die men als individu heeft 
verworven. 

In het geval van sociale voorzieningen ligt dat anders. In plaats van het 
equivalentiebeginsel staat hier het behoeftebeginsel centraal. Zo is bij
stand een sociaal recht, maar dit recht wordt vervolgens opgevuld door 
behoeften. Men krijgt wat anderen denken dat men nodig heeft. De 
ui~g is gericht op huishoudens en er geldt een toetsing op overige 

. financiële middelen, zoaIs feitelijk bezit, waardevolle goederen in natura 
of een inkomen van een kostwinner.' Bovendien worden er voorwaarden 
aan de uitkering verbonden op grond van getoond besef van eigen ver
antwoordelijkheid. Anders dan in het eerste geval zijn ontvangers van 
sociale voorzieningen niet alleen dragers van rechten, maar 'OOk objecten 
van zorg. 

Het onderscheid tussen verschillende typen uitkeringen hangt direct 
samen met de scheiding tussen maatschappelijke sferen, met name die 
tussen een individuele levenssfeer en een sfeer van betaalde arbeid. Hoe
wel gehuwde vrouwen op grond van hun stabIS als echtgenote lange tijd 
niet in aanmerking kwamen voor bepaalde uitkeringsrechten, zijn de 
meeste uitkeringen sekse-neutraal geformuleerd. Impliciet is er, via de 
'gender-sub(con)ten', echter een verband tussen de verschillende typen 
of sporen van uitkeringen en veronderstelde sekse-identiteiten. Uitkerin
gen gebaseerd op het equiw1entiebeginsel zijn primair verbonden met 
de betaalde arbeidsmarkt en impliciet 'mannelijk' of 'masculien', terwijl 
uitkeringen gebaseerd op het behoeftebeginsel zijn verbonden met huis
houdens en gezinnen en impliciet 'vrouwelijk' of 'feminien' zijn. 8 

De ~e tussen maatschappelijke sferen en veronderstelde sebe-iden
titeiten leidt er toe" dat mannen en vrouwen op grond van andere oorza
ken een beroep op uitkeringen doen. Mannen doen vooral een beroep 
op sociale zekerheid wanneer ze hun baan verliezen, vrouwen wanneer 
ze hun manI1rostwinners kwijtraken. Mannen maken vooral gebruik van 
de uitkeringen die onder het eerste spoor vallen en waarin ze gezien 
worden als dragers van rechten op grond van eerder geleverde prestaties. 
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Vrouwen maken relatief veel gebruik van het tweede spoor van uitkerin
gen, waarin ze, meer dan in het eerste geval, gezien worden als cliënten 
van algemene voorzieningen. v De uitkeringc:p die gebaseerd zijn op het 
equivalentie-beginsel (eerste spoor) kennen betere condities dan de uit
keringen die gebaseerd zijn op behoefte: de uitkering is hoger, minder 
stigmatiserend en er is minder sociale controle op het doen en laten van 
de ontvanger. Ontvangers van deze uitkeringen kunnen vrijelijk over hun 
geld beschikbn en ,worden doorgaans beschouwd als zelfstandige indivi
duen die volgens hun eigen voorkeur diensten en goederen op de markt 
kunnen kopen. Fraser vat het onderscheid blSSen heide als volgt samen: 

'Deelnemers aan het "mannelijke" subsysteem worden gezien als recb
tm-tJrllgmtle hegrmstigJen en als ko9pkrllCbti~ amsrmuntm Vtm dienstm, 
anders gezegd, als bezittende individuen ("possessive individu''). 
Deelnemers aan het "vrouwelijke" subsysteem daarentegen, worden 
gezien als fljhanltelij/te cliintm of als het negatief van bezittende mdivi
tlum.'IO 

In een uitgebreide studie naar de rdatie blSSen de bijstand en andere 
sociale zekerheidsregelingen trekt de juriste Holtmaat een soortgelijke 
conclusie. Zij meent dat er sprake is van een analogie ~ mannelijk
heid en vrouwelijkheid als privatieve oppositie - waarin vrouwelijkheid 
wordt gedefinieerd als de negatie van mannelijkheid en mannelijkheid als 
nonn fungeert - en sociale verzekeringen en bijstand als privatieve oppo
sitie - waarin de bijstand wordt gedefinieerd als de negatie van sociale 
verzekering die als norm fungeert. 

lHet bijstandsrecht is· ( ... ) ni~ specifiek toegesneden op de noden en 
behoeften van vrouwen, maar vonnt alleen een voorziening VtJOT Je 
sit:lllltUs 'W1ltJf'in niet Iltm normen is voIJatm die voortItumen uit Je 1IIII1me

Iijke 1eefoJere1d. ( ... ) als zodanig is het bijstandsrecht een negatie van 
het dominante "mannelijke" recht.'l1 . 

De identiteiten van Fraser en de privatieve oppositiè van Holtmaat zijn 
theoretische constructies: het gaat om analytische onderscheidingen. De 
karakteristiek heeft echter ook feitelijk betekenis. Relatief ved vrouwen 
hebben gebruik gemaakt van de Annenwet en van de bijstandsafbanke1ij
ken bestaat thans het overgrote·.deel uit vrouwen. u Vanaf de jaren zeven
tig is vooral een stijging van gescheiden vrouwen te zien die een beroep 
doen op de bijstandswet. Het grootste deel van hen bestaat uit zoge
naamde één-oudergezinnen. 
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5.3 BEHOEFfE EN REèHT IN DE BIJSTANDSWET 

De behoeftefuncti.e mag in. de bijstandswet dan een grotere rol spelen 
dan in de sociale verzekeringen, ten opzichte van haar voorloper, de 
Armenwet, betekende ze een belangrijke breuk in de politieke interpre
tatie van behoefte. IJ Met de vervanging van de Armenwet door de bij
standswet wordt de gunst van de charitas vervangen door een sociaal 
recht op ondersteuning door de overheid. 

'Wat vroeger een uiting van naastenliefde was, wordt.tot een uiting 
van sociale rechtvaardigheid en aldus wordt de hulp welke eertijds bij 
wijze van gonst werd verleend tot een sociaal recht. In toenemende 
mate heeft de Nederlandse gemeenschap als zodanig uit een oogpunt 
van sociale rechtvaardigheid verantwoordelijkheid aanvaard voor de 
best2ansrisico's van zijn leden."· 

Geheel volgens het katholieke subsidiariteitsbeginsellag het primaat van 
financiële hulpverlening in de Armenwet nog bij de familie en bij kerke
lijke en particuliere organisaties. De volgorde van hulpverlening 1vaS ge-

. baseerd op een pre-industrieel beeld van de samenleving: op de eerste 
plaats kwam de familie, dan de kerk en pas als zij niet voorzagen, de 
staat. IS In die zin sloot het subsidiariteitsbeginsel ook aan bij het anti
revolutionaire beginsel van soevereiniteit in eigen kring: elk. maatschap
pelijk verband heeft haar eigen taak. 

Met het overnemen van de tJak van het particulier initiatief komt een 
einde aan de subsidiaire taak van de overheid. In plaats van behoeftigen 
spreekt men nu over rechthebbenden. Minister Klompé (KVP), onder 
wiens verantwoordelijkheid de bijstandswet tot stand kwam, zei daarover 
in 1963 in de Tweede Kamer: 

11k wilde een wet maken, mijnheer de Voorzitter, ~op iedere bur
ger een beroep kon doen, met opgeheven hoofd, en waardoor hij niet 
in een atmosfeer zou worden geplaatst, die in strijd zou zijn met zijn 
vrijheid en met de waardigheid van zijn menselijke persoon. '16 

Met .de bijstandswet moest ook een ·eind gemaakt worden aan de ver
menging van materiële en immateriële hulp, die onder de Armenzorg 
nog bestond. Expliciet wordt de bijstand omschreven als een materiële 
voorziening (financiële uitkering) die los staat van immateriële zorg 
(maatschappelijk werk). De economische noodzakelijkheid van een ink0-
men dient niet langer afhankelijk te worden gesteld van politieke of 
zedelijke beginselen en (geloofs)overtuiging. Toch zou het overdreven 
zijn te beweren dat materiële aspecten daarmee geheel gescheiden zou
den zijn van immateriële. Doordat de bijstand wordt afgestemd op de 
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omstandigheden en mogelijkheden van persoon en gezin en op het ge
toonde besef van eigen verantwoÖrdè1ijkheid, worden mogelijkheden in
gevoerd om rekening te houden met privé-omstmdigheden en immate
riële behoeften van cliënten. Aan de aanspraak op bijstand liggen opvat
tingen ten grondslag over wat 'redelijk en goed burgerschap' inhoudt. 
Niet alleen waardigheid en vrijheid maken daar deel van uit, JIiaar ook. 
opvattingen over persoonlijke verantwoordelijkheid en zedelijke plich
ten. 

In het parlementaire debat dat plaatsvindt bij de totstaDdkoming van 
de bijstmdswet in 1963, wordt het materiële karakter van de bijstandswet 
benadrukt, maar tegelijkertijd wordt beklemtoond dat dit geen einde 
hoeft te betekenen van de immateriële .zorg door particaliere instmties 
en liefdadigheidsorganisaties. Sommigen zien in de bijsmndswet een on
wenselijke, maar noodzakelijke, manier om gebrek aan vrijwillige, spon
tane zorg op te vangen.17 Anderen denken dat materiële bijstand nieuwe 
perspectieven op liefdadigheid biedt. Klompé benadrukt dat de toene
ming van een overheidstaak ten aanzien van het materiè!le bestaan geens
zins ten koste hoeft te gaan van de taak van het particulier initiatit( het 
gezin en naaste verwmten. Eerder gaat de toenemende overheidstaak 
volgens haar samen met veelzijdige hulpverleningsactiviteiten, waarin de 
naastenliefde en de taak van de kerk op eigen wijze tot .p.ïtdrukking ~ 
men. Zij kunnen meer vormen van gespeciälisccrde, met name. immate
riële hulp bieden, als ze zich niet meer met de directe levensbehoeften 
bezig hoeven te houden.1& Zwanikken (KVP) denkt dat de bijstandswet 
een goede uitwerking zal hebben op uitingen van liefde en menselijk.
heid: 

'Het aanvaarden van een plicht door de overheid neemt ( ... ) de eigen 
morele plicht van gezinsgenoten of van de ene mens ten opzichte van 
zijn medemens per se niet weg. Integendeel, ik heb de neiging te 
zeggen, dat deze voorgenomen wetsprak.tijk prachtige mogelijkheden 
opent om de beleving van die goede mens-tot-mens-verhouding te 
stimuleren. "9 

Het sociale recht op bijstand, kan - zo wordt erkend - de behoefte aan 
liefde en emotionele betroldc.enheid van mensen niet wegnemen. De 
overheid kan slechts probereD de ~en hiervoor mogelijk te ma
ken door materiële voord.eningen te treffen en burgers met respect tege
mpet te treden in plaats van hen te behandelen als mislukkeJingen, ar
men, klantjes of Imeusjes.20 Daarbij wordt ook het particulier initiatief 
een taak toebedacht: de overname van taken door de staat maakt het 
particulier initiatief niet overbodig, maar vraagt om een andere invulling 
van haar taken. 

De materiêle aspecten leveren zelf echter ook de nodige problemen op. 
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Hoe moet iemands behoefte immers worden vastgesteld en wat zijn be
. hoeften? Met andere woorden, hoe bepaalt men een norm voor de k0s
ten van het bestaan? De term 'noodzakelijke kosten van het bestaan' is 
besmet, zo blijkt in 1963 in de Kamer, aangezien die term onaangenaam 
geassocieerd wordt met de 'volstrekte onvermijdelijkheid' van de .Armep
wet.2~ Verschillende kamerleden pleiten er om die reden voor het woord 
'noodzakelijk' te laten vallen. Ten Broeclre Hoekstra (VVD) sluit zich op 
dit punt aan bij Heroma~Meilink (PvdA) en Zwanikken (KVP): 

'Ik ben het volkomen met hen eens, dat het woord "noodzakelijk:" 
psychologisch een beladen woord is, omdat het nu eenmaal in de 
Armenwet van 1912 een begrip is geworden. ( ... ) Ik geloof, dat er 
niets verandert, wanneer wij het woord "'noodzakelijk" (.,.) weglaten. 
( ... ) de önaangename herinnering aan dit woord moet niet worden ge
handhaafd. 'ZZ 

De term zal ondanks dit protest toch in de wet gehandhaafd blijven, 
onder andere door de inbreng van Klompé, die de term wèl hanteerbaar 
vindt. In de parlementaire discussie worden 'noodzakelijke kosten' 
uiteindelijk zo opgevat dat ze verwijzen naar de voorwaarden voor een 
menselijk bestaan. Dat betekent dat men een zekere mate van vrijheid, 
zelfrespect, eigenwaarde en geluk kent en deel kan nemen aan het sociale 
leven. De 'noodzakelijke kosten' bevatten dus meer dan voedsel en on
derdak. Maar meer van wat? Het gaat over wenselijke, doch humane 
behoeften van mensen. Dat zijn moeilijk kwantificeerbare zaken, zoals 
Zwanikken (KV!') verwoordt: 

'.,. al die onkwmtificeerbare zaken in elk mensenleven, dat sigaartje 
en een bloemetje op tafel, een klein beetje ontspanning en een ca
deautje van een gulden voor een jarig nichtje, allemaal kwesties, die 
onder de huidige Armenwet als niet tOt de noodzakelijke kosten van 
het levensonderhoud zouden kunnen worden gerekend, (behoren) in 
de sfeer van deze wet tot de normale kosten van het bestaan. '21 

Zodra het over kosten gaat die gemoeid zijn met zaken die niet tlina 
D,~ zijn om in leven te blijven, blijken behoeften uiterst discutabel. 
Behoeften zijn politiek omstreden: wanneer we over behoefte praten, 
hebben we het niet alleen over noodzakelijke condities voor menselijk 
overleven, maar ook over behoeften om individuele mogelijkheden te 
bereiken en tot ontplooüng te komen. 24 Het is deze laatste vorm van 
behoeften die aan de orde is bij de bijstandswet en juist deze lijkt moei
lijk in algemene normen voor iedereen vast te stellen. Onder verwijzing 
naar de eerder genoemde voorbeelden van Zwanikken bepleit Klompé 
een individuele beoordeling door de uitvoerende instantie: 
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'Juist die onkwatitificeerbaarheid maakt het niet eenvoudig, zo niet 
onmogelijk, te objectiveren. ( ... ) Ik meen ( ... ) dat de gemeenten op het 
S11lk. van de bepaling van wat noodzakelijk is, dit moeten doen aan de 
hand van een concrete en individuele beoordeling van bepaalde situa
ties.'zs 

De concrete en individuele bepaling van behoefum staat bekend als het 
'individualiseringsbeginsel' van de bijstandswet. 'Individueel' moet ,hier 
worden gelezen als afgestemd op de 'omstandigheden en mogelijkheden 
van persoon en gezin'. Het kernge7in vormt de principiële eenheid 
waarop de bijstandswet is afgestemd. Dat is een belangrijke verandering 
tal opzichte van de Armenwet waarin grotere familiebanden centraal 
stonden. In de Memorie van Toelichting spreekt men van wijzigingen·in 
de maatschappij die ertoe hebben geleid 

' ... dat niet meer de familie, die drie of meer generaties omvat, doch 
het gezin, bestaande uit ouders en hun minderjarige kinderen, als een . 
zelfstandige economische eenheid wordt ervaren'. u 

De bijstand wordt zowel om praktische als principiële redenen uitge
lreerd als gezinsbijstand: 

'In nonnale gezinnen is het gezinsverband een realiteit bij welke de 
wijze van bijstandsverlening reeds om praktische redenen zal moeten 
aanlmopen. Maar ook op principiële gronden achten de ondergete
kenden het van belang dat de bijstand aan een of meerdere leden van 
het gezin op zodanige wijze wordt geboden, dat deze past in en bij
draagt tot het fungeren van het gezm als gemeenschap.1l7 

Het gezin is dus zowel gegeven als norm voor bijstandsverlening. Zowel 
financiële middelen als materiële behoeften worden in het kader van de 
gezinseenheid beschouwd. Dat betekent dat er een onderhoudsplicht is 
voor de leden van dit kerngezin. De juridische basis daarvoor kan wor
den gezocht in het huwelijk en de daarin vastgelegde onderhoudsplicht 
voor echtgenoten en hun kinderen: 

'Dit bijeenvoegen van de gezamenlijke middelen als bestemd tot be
strijding van de gezamenlijke uitgaven lijkt alleen gerechtvaardigd 
met betrekking tot personen, tussen welke een zo bijzondere onder
houdsplicht bestaat als tossen echtelieden of tussen ouders en min
derjarige kinderen. Dat is de reden waarom het ontwerp de figuur van 
gezinsbijstand alleen met betrekking tot deze allernauwste gezinsrela
ties kent. '11 
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De andere kant van de onderhoudsplicht vormt het verhaalsrecht dat is 
het recht van instellingen om nalatige familieleden (achteraf) te bmnen 
dwingen tot onderhoud van de cliënt. 29 Bezwaren tegen het verh~t 
uit de Armenwet waren al eerder van verschillende kanten te beluisteren 
en het werd in 1960 voor specifieke groepen, w:aaronder bejaarden, afge
scl.Iaft. Met de bijstandswet wordt het verhaalsrecht beperkt tot het kern
gezin. Dat betekent feitelijk dat leden van het kerngezin een subsidiaire 
taak blijft toebedacht alvorens de staat in het vizier komt. Men vennijdt 
echter hiervoor de 'besmette' term subsidiariteit te gebruiken, maar 
spreekt in plaats daarvan over complementariteit of persoonlijke verant
woordelijkheid. }Cl 

De relatie tussen recht en behoefte in de bijstandswet ligt ingewikkeld. 
Enerzijds is er sprake van een sociaal recht op bijstand, anderzijds spelen 
behoefte-elementen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Het 
'recht' op bijstand wordt niet als zodanig in de wetstekst geformuleerd 
(in plaats daarvan gaat het over een plicht van de overheid),'l maarmen 
spreekt wèl over het 'recht' op bijstand. Het gebruik van de term 'recht' 
vormt uitdrukking van een nieuwe argumentatiestructuur en mentaliteit 
die wordt afgezet tegen de 'gunst' van de Armenwet. 'Recht' staat voor 
het uitgangspunt dat mensen behandeld moeten worden volgens humane 
beginselen van vrijheid en waardigheid. Engbetsen en Jansen, die de 
retoriek in politieke debatten over de bijstandswet onderzochten, spre
ken van een poging een symbolische breuk met het verleden te bewerk
stelligen .. Zij betogen dat de discussies over de bijstandswet vooral een 
poging laten zien om uitdrukking te geven aan een nieuwe mentaliteit, 
aan een wet 'die een geheel nieuwe geest ademt' I zoals Klompé het 
uitdrukt. De nieuwe geest moet vorm geven aan een combinatie van 
persoonlijke betrokkenheid, bevlogenheid en moderne gemeenschaps
zin.32 De term 'recht' is daar een uitdrukking van, terwijl. termen als 
subsidiariteit, noodzakelijke kosten van het bestaan en behoeftigheid 
worden geassocieerd met een pijnlijk verleden. De bijstandswet kan zich 
echter niet geheellosmalcen van het verleden. Engbersen enJansen con
cluderen dat 

' .... "de geest van de ABw" dementen bevat van zowd het oude ~ 
nieuwe maatschappelijke denken. Oude elementen zijn de geïndivi
dualiseerde hulp (de hulp van aangezicht tot aangezicht) en het feit, 
dat men het succes en de uitvoering van de ABW terugbrengt tot een 
mentaliteitskwestie. Nieuwe elementen zijn de zorgplicht van de staat 
en het rechts1carakter van de financiële hulp'.)) 

De discussie oVer de bijstandswet kan niet alleen begrepen worden als 
een breuk met verouderde ideeën, maar moet gezien worden als een 
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compromis tussen een oud idee van naastenliefde en een modem 'sociaal 
gevoel'.34 De combinatie van recht en behoefte vormt zowel vernieuwing 
als contimüteit. Vernieuwing voorzover men spreekt over een sociaal 
recht op bijstand; recht op niet alleen noodzakelijke, maar ook wenselijke 
goederen; recht op zelfstandigheid ten aanzien van particulier initiatief, 
kerk en bredere &mi1ieverbanden en recht op een behandeling volgens 
humane beginselen met respect voor 'de vrijheid en de waardigheid van 
de menselijke persoon'. Het behoefte-element vertegenwoordigt conti
nuïteit, voorzover het een voortzetting vormt van een al gegroeide prak
tijk om bijstand als gezinsbijstand aan de man als hoofd van het gezin uit 
te keren. Daar komt bij dat er nu rekening wordt gehouden met het 
zogenaamde individua1iseringsbeginsel waarbij de specifieke omstandig
heden van het gezin in ogenschouw worden genomen. Het behoefte
element vertegenwoordigt ook vernieuwing voorzover bij de interpreta
tie ervan niet alleen noodza1relijke, maar ook wenselijke en redelijke be
hoeften meegeteld worden en het de bedoeling heeft tot een grotere 
rechts~jlcheid te komen. 

5.4 PERSOONLIJKE EN GEMEENSCHAPPELIJKE 
VERANIWOORDELIJKHEID 

De plicht die de overheid op zich neemt om In gevallen waarin de burger 
niet in eigen onderhoud kan voorzien de garantie van een minimum
inkomen te geven, behoort tot de belangrijkste elementen van gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid in de verzorgingsstaat. In de Memorie 
·van Toelichting bij de bijstandswet wordt die verantwoordelijkheid bear
gumenteerd door te wijzen op veranderde maatschappelijke en economi
sche verhoudingen, waardoor de mens minder invloed heeft op de situa
tie waarin hij zich bevindt, maar waarvan hij voor zijn bestaan wel afhan
ke1ijk is. 

'De risico's welke hem daarbij bedreigen - welke in vroeger tijden 
door de kleine groep konden worden gedragen - zijn geworden tot 
sociale risico\i; dat wil zeggen dat hiervoor een gemeenschapsverant
woordelijkheid als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Deze aanvaarding 
vindt zijn grondslag vooral in een scherper wordend bewustzijn van 
de betekenis van de menselijke vrijheid en waardigheid."S 

Analoog aan het besef van gemeenschappe1ijke verantwoordelijkheid is 
de idee van persoonlijke verantwoordelijlcheid van de burger veranderd 
ten opzichte van de Annenwet. Kok (!cvp) geeft die verand,ering in ,1963 
aan wanneer hij de bijstandswet beargumenteert op grond van de wijzi
gingen die zich hebben voorgedaan in de houding tegenover de 'mens 
in nood': 
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' ... in wie men veel meer dan vroeger de medemens ziet, voor wie 
men op grond van zijn menselijke persoonlijkheid, zijn eigen zelfstan
digheid en zelfverantwoordelijlcheid respect heeft en die men niet in 
de afhankelijke positie wenst te brengen van de vroegere bedeling en 
ondersteuningssfeer.'16 

De persoonlijke verantwoordelijlcheid is niet alleen iets dat gerespecteerd 
moet worden, zoals Kok aangeeft, maar ook iets waar eisen aan verbon
den kunnen worden, zoals uit de wetstekst blijkt. De bijstand wordt 
afgestemd op ' ... het betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening van het bestaan'.37 

De persoonlijke verantwoordelijkheid gut vooraf aan de gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid: als individuen onverantwoordelijk hande
len, bijvoorbeeld door hun geld over de balk te smijten, is het maar de 
vraag of de gemeenschapsverantwoordelijlcheid vanzelfsprekend zal wor
den aanvaard. Wat echter tot de persoonlijke verantwoordelijkheid gere
kend kan worden en wat tot de sociale risico's waarvoor een gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid geldt, staat niet vast en is onderwerp 
van politiek debat, met name waar gebeurtenissen zich afspelen op de 
grens van maatschappelijke sferen. Is bijvoorbeeld echtscheiding gevolg 
van persoonlijk onverantwoordelijk gedrag of een sociaal risico; kunnen 
en moeten kinderen op hun verantwoordelijkheid voor hun ouders aan
gesproken worden, wanneer de laatste in armoede vervallen? 
In dit verband is het zinvol een onderscheid te maken tussen verschil

lende vormen en interpretaties van verantwoordelijkheid. In navolging 
van de bestuurskundige Bovens kunnen we een onderscheid aanbrengen 
tussen passieve en actieve verantwoordelijkheid. Passieve verantwoorde
lijkheid vindt achteraf plaats en kan veelal vertaald worden in aansprake
lijlcheid. Het gaat daarbij om een causale relatie tusSen actoren en een 
gebeurtenis; de vraag is wie aansprakelijk kan worden gesteld voor een 
(meestal onwenselijke of schadelijke) handeling of voorval. De mogelijk
heid tot verhaal in de bijstand heeft daarop betrekking, aangezien gezins
ledén worden aangesproken op verleende bijstand aan directe verwanten. 
Bij actieve verantwoordelijkheid pat het om verantwoordelijkheid 
vooraf. dat kan meestal vertaald worden als verantwoordelijkheidsbesef. 
Hierbij gut het om een deugd. om het zich verantwoordelijk voelen en 
gedragen en om het serieus nemen van taken en plichten.'· Het afstem
men van de bijstand op 'het betoonde besef van verantwoordelijkheid' is 
daar een voorbeeld van. Beide vormen zijn verbonden door een derde 
betekenis van verantwoordelijkheid, namelijk als t:uIttoedeling. Of je je 
ergens vC{lWtwOOrdelijk voor voelt of aansprakdijk voor kan worden 
gesteld, is sterk afhankelijk van de vraag welke taken aan je toebedeeld 
zijn. Een (potentiële) bijstandscliënt heeft als taak te zoeken naar pas
sende arbeid, ouders hebben tot taak hun kinderen in redelijk welzijn op 
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te voeden.lg Taakverantwoordelijkhei.d hu behalve op personen ook be
trekking hebben op organisaties. Bovens geeft aan dat voorwver verant
woordelijkheid als taaktoedeling verwijst naar besluitvormings- en han
delingsmimte het synoniem is met 'bevoegdheid'; voorzover het duidt 
op de lasten en taken die hieruit voortvloeien is deze vorm van verant
woordelijkheid vaak synoniem met 'plicht'.10 Zo heeft de sociale dienst 
de bevoegdheid de inkomensbronnen van bijstandsaanvragers te contro
leren en heeft ze ~ plicht een uitkering te verst:reklren wanneer geen 
andere inkomensbronnen aanwezig blijken te zijn. In de praktijk kunnen 
verschillende vormen van verantwoordelijkheid in eIlmar overgaan wur
door ze moeilijk u: onderscheiden zijn. 'Iàakverantwoordelijkheid kan 
aansprakèlijkheid met zich meebrengen en men hu taken meer of min
der deugduam uitvoeren. 
In de verhouding tJJSsen persoonlijke en gemeenschappelijke verant

woordelijkheid zijn verschillende vormen van verantwoordelijkheid her
kenbaar. De scheiding tussen persoonlijke en gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid vloeit voort uit de taken 4ie burgers en de staat heb
ben en op grond waarvan · ze aansprablijk kunnen warden gesteld. 
Klompé geeft de verhouding tussen verantwoordelijkheden in 1963 aJs 
volgt aan: 

'In de Nederlandse gemeenschap zijn er burgers. Zij h~bben de ver
antwoordelijkheid voor het besman van zichzelf en hun gezin te zor
gen. Zij moeten zien daarvoor het inkomen te vcrIaijp via arbeid. 
via sociale verzekering o~ voorzover zij dat hebben, via verÎnogen. 
Wanneer nu een burger niet in staat is deze verantwoordelijkheid 
waar te maken, heeft de overheid de plicht hem bij te staan.141 

De nadruk die op de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt gelegd 
moet volgens de opstellers van de wet voorkomen dat er een parasitaire 
houding ontstaat en klaploperij in de hand wordt gewerkt. 41 Zonder 
praktisch invulling te geven aan de persoonlijke verantwoordelijkheid 
door er taken en plichten aan te koppelen, zou de aanvaarding van een 
gemeenschappe1ijke verantwoordelijkheid een 'fraaie premie op een los
bandig leven' vormen, zoals de ltVP het uitdrukt. 

Wat mQet er nu met de onverantwoordelijke lieden gebeuren? Met 
de dronbard zal misschien niemand medelijden hebben. Maar anders 
ligt dit weer voor de man die dom zijn onderneming heeft gedreven. 
En·wat moet men aan met het gezin van de dronkaard, dat vergeefs 
"ach vader, niet meer" heeft geroepen?'41 

Alleen bij een goede afbakening van taakverantwoordelijkheden en bij 
het benadru.kken van verantwoordelijkheidsbesef bh misbruik voorko-

168 

c 
1 

I 
1 

men worden, zo menen de meeste politieke partijen. De algemene opinie 
is dat de 'verschillende soorten van verantwoordelijkheden met de nieuwe 
bijstandswet beter tot hun recht zullen komen en dat burgers hun per
soonlijke vétantwoordelijkheid weten te dragen. Kikkert (CHU) steunt de 
gedachte van Klompé dat de tllilherantwoorde1ijkheid die de staat op 
zi~ neemt, het verantwoordelijkheidsbtsq van de burger en zijn gezin 
zal doen toenemen. 

'De vraag is wd gesreJ.d, hoe het nu gaat met de persoonlijke verant
woordelijkheid voor de mens en zijn gezin bij het inwerkingtreden 
van dit wetsontwerp als wet. ( ... ) Wat ons voor ogen staat is echter 
niet een verzwakking van deze verantwoordelijkheid, maar juist een 
versterking daarvan en van het verantwoordelijkheidsgevoel. '44 

In de verschuiving van taakverantwoordelijkheden tussen persoon en ge
meenschap ziet Kikkert een mogelijkheid de eigen verantwoordelijkheid 
te vergroten en het deugdzame karakter daarvan te benadrukken. ~s 

De verschuiving in verantwoordelijkheid heeft consequenties voor de 
relatie tussen familiebanden. De inperking tot het kerngezin van de on
derhoudsplicht en het verhaalsrecht betekent dat de aansprakelijkheid 
voor verdere familieleden komt te vervallen en dat deze wordt overgeno
men door de staat. Binnen het kerngezin verschillen de veronderstelde 
taken van mannen en vrouwen ten aanzien van de persoonlijke verant
woordelijkheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de burger 
voor 'zichzelf en zijn gezin' te zorgen - zoa1s Klompé het in het eerder 
genoemde citaat verwoordt - betreft de mannelijke burger. Hij moet via 
inkomen, sociale verzekering of inkomen in de kost voorzien, terwijl van 
gehuwde vrouwen niet wordt verwacht dat ze dergelijke inkomensbron
nen hebben. De persoonlijke verantwoordelijkheid in eigen onderhoud 
te voorzien geldt feitelijk alleen voor mannen.en alleenstaande vrouwen. 

Bij verhaal gaat het bij uitstek om passieve veranr,woordelijkheid: uitge
~erde bijstand kan achteraf verhaald worden op (ex)echtgenoten en'op 
minderjarige kinderen. Dat verhaal op ex-echtgenoten vaak nodig zal 
zijn wordt overigens begin jaren zestig niet veronderstdd: men gaat er 
van uit dat een huwelijk een leven lang zal duren. Waar het gaat om de 
onderhoudsplicht van echtelieden worden verantwoordelijkheid als taak, 
aansprakelijkheid en deugd geacht samen te· gaan: de (juridische) onder
houdsplicht veronderstelt verantwoordelijkheidsgevoel tussen de echte
lieden en beider bereidheid de rolverplichting op zich te nemen vonn te 
geven aan een goed en verantwoordelijk gezinsleven. Klompé laat ziel) 
dat de Overname van de taakverantwoordelijk:heid door de staat naar haar 
idee de gezinsverantwoordelijkheid niet teniet zal doen: 

'Ik wil nogmaaJs vooropstellen ( ... ) dat het feit, dat deze wet een 
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plicht geeft aan de overheid, onverlet laat de verantwoordelijkheden 
van andere samenlevingsgemeenschappen en haar leden daarvan on
derling. Dat blijkt ook uit mijn gedachtengang ten aanzien van de ge
zinsbijstand. '46 

Klompé wil de bijstand afstemmen op het kerngezin. Dat betekent dat 
de onderhoudsplicht niet langer voor meerderjarige kinderen zou gel
den. Niet iedereeli" is dat met haar eens. Haar collega-minister Zijlstra 
(ARP) vindt dat hierdoor een verkeerde verdeling VllD. verantwoordelijk
heden ontstaat. ZijIstra wil blijven vasthouden aan de onderhoudsplicht 
tussen ouders en meeplerjarige kinderen. Terngbliklcend zegt hij: 

'Het heeft mij zéér verbaasd dat Marga (Klompé, JB), terwijl de ka
tholieken toch zo op gezinsverband staan, die verantwoordelijkheid 
wilde doorknippen. Mijn standpunt was altijd: als ouden in het onge
rede raken, moet de smat daar via de Bijstandswet voor opkomen, 
maar vervolgens moeten de kinderen daarop aangesproken worden. 
Of omgekeerd: de ouders' voor het verhalen VllD. bijstand aan kinde
ren. ( ... ) Zij stelde piincipiee1 dat dit niet moest gebeuren, want dan 
kregen ouden en kinderen daar ruzie over. Mijn standpunt is dat 
familieruzie niet de verantwoordelijkheid VllD. de staat.is.'47 

Zijlstra spreekt over een 'doorknippen van verantwoordelijkheid', alsof 
het om een kunstmatige ingreep gaat die in tegenspraak zou zijn met de 
normale gang van mkcn. We mogen aannemen dat Zijlstra bij dat laatste 
denkt aan het anti-revolutionaire beginsel van soevereiniteit in eigen 
kring, waarin het gezin en de familie eigen ' taakverantwoordelijkheden 
hebben die niet door anderen overgenomen mogen en kunnen worden. 
Hij spreekt enigszins laatdunkend over een 'familiernzie' die niet tot de 
verantwoordelijkheden van de staat behoort. Maar w:aaroID zou dat niet 
het geval zijn? De staat heeft immers, met name in de jaren vijftig en 
zestig, meer verantwoordelijkheden ·voor het gezin op zich genomen. 
Waarom zou de staat wèl verantwoordelijkheid dragen om· de goede 
zeden van het gezin te beschermen en het gezin als elem.en12ire maat
schappelijke eenheid te bevorderen, en geen verantwoordelijkheid dra
gen voor 'familieruzies' en de financiële consequenties daarvan? Volgens 
Zijlstra moet dat niet omdat de financiële onderhoudsplicht deel uit 
maakt VllD. verantwoordelijkheid als deugd binnen de toedeling van taken 
tussen verschillende lCvenskringen. Klompé ziet daarentegen de deugd 
versterkt wanneer ze wordt losgekoppeld VllD. financiële banden tussen 
ouders en kinderen en materiële noden familiebanden niet langer zullen 
ontwrichten. Waar Klompé de 'familieruzie' wil vennijden en tegelijker
tijd het verantwoordelijkheidsbesef in niet-materiê1e zin in familierela
ties wil bevorderen door de mogelijkheid tot verhaal te beperken, ziet 
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Zijlstta daarin juist een ontbinding van het venntwoordelijkheidsbesef 
tusseIi familieleden. De betekenis die ZijIstra toekent aan verantwoorde
lijkheid in zijn laatste zin - 'Mijn mndpunt is dat familicruzie niet de 
verantwoordelijkheid van de staat is' - bn gelezen worden als de secu
liere vertaling van het christelijke begrip schuld: daaruit volgt niet alleen 
aapsprakelijkheid van familieleden voor ontstane schade (het beroep op 
bijstand), maar ook het serieus nemen van de deugdzame aspecten die 
met het familieleven zijn verbonden, zoals naastenliefde en spaarzaam
heid.41 

De relatie tussen persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid in het algemeen en ten aanzien van de afgrenzing VllD. &miliere
laties in het bijzonder, vormt een terugkerend element in discussies over 
de bijstandswet. De verondentelling dat meer taakverantwoordelijkheid 
(en de daaruit volgende aansprakelijkheid) van de overheid het verant
woordelijkheidsbesef bij individuen zal vergroten, lijkt een ijdele hoop. 
Enige tijd later signa1een men dat de materiële veran~oordelijkheid die 
de staat op zich heeft genomen, niet heeft geleid tot een vergroting van 
de deugdzaamheid van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Dett
meijer-Labberton (VVD) trekt in 1970 ter illustratie een vergelijking tus
sen de krekel en de mier: 

'De krekel gaat zorgeloos door het leven en spaart niet; de mier spaart 
en zorgt voor de toekomst. Het bijstandsbeleid moet zodanig worden, 
dat VOOI." de krekels wordt gezorgd doch dat men probeert zoveel 
mogelijk krekels ~ veranderen in mieren en niet omgekeerd zoveel 
mogelijk mieren in krekels poogt om te zetten,'''' 

De mier treedt hier naar voren als prototype van de verstandige, oor
deellaJndige, prudente en vooruitziende burger die de deugd van verant
woordelijkheid weet te hanteren. De krekel is degene die normen over
schrijdt of dreigt de schenden en niet genoeg rekening houdt met moge
~jke gevaren. 
Het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij individuele burgers uit 

zich, zo beweren verschillende woordvoerders uit met name liberale en 
rechts-cbristelijke kring, in mishrm en in een te gemakkelijk beroep dat 
op de bijstand wordt gedaan.so In 1971 steltjongeling (GPv) de aanspra
kelijkheid voor eigen handelen aan de orde: 

'De vraag, die steeds weer rijst, is: is de overheid onder alle omstan
digheden geroepen, de financiële consequenties te aanvaarden van de 
beslissingen, die burgers in eigen verantwoordelijkheid nemen?'51 

Met name waar het om ontwrichte gezinssituaties gaat, Ziet men proble
men met betrekking tot de persoonlijke verantwoOrdelijkheid. Waar 
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geen sprake (meer) is van een veronderstelde koppeling tussen verant
woordelijkheid als taak, aansprakelijkheid en deugd in de individuele 
levenssfeer, zoals bij concubinaatsvormen en echtscheiding, lijkt de grens 
tussen persoonlijke en gemeenschappelijke taakverantwoordelijkheid eii 
de daaruit voortvloeiende aanspralrelijkheid mistig en onduidelijk. 

, Dat blijkt des te meer wanneer als gevolg van de nieuwe Echtschei
dingswet uit 1971 echtgenoten afspraken kunnen maken over de hoogte 
en duur van de alinîentatie na echtscheiding. Zij kunnen overeenkomen 
geen financiële verantwoordelijkheid meer voor elkaar te dragen. Dat 
betekent.in de pnktijk dat"de vrouw amet van alimentatie (het zoge
naamde nihil-beding).J2 Jongeling ziet in de nieuwe wet een voorbeeld 
van het dreigend verval van persoonlijke taakverantwoordelijkheden: 

'De nieuwe Echtscheidingswet laat de mogelijkheid open, dat de 
scheidende partners in onderling overleg amen van alimentatie. Dat 
is een rechtsgeldig beding, waarin de rechter geen verandering kan 
brengen. Maar is de gemeente dan verplicht, een vrouw die vrijwillig 
afstand van alimentatie deed. via de bijstand van het nodige te voor
zien? Dan zwijg ik nog maar over de mogelijkheid ( ... ) dat de man 
vervolgens als kostganger bij zijn vrouw intreh. Dat is de pseudo;, 
echtscheiding.J53 

Fraude en misbruik van de bijstand wil Jongeling tegengaan door de 
plichten van bijstandsgerechtigden duidelijker vast te leggen en de con
trole van de overheid te vergroten. Hoewel Jongeling vooralsnog weinig 
steun voor zijn opvattingen vindt, wordt zijn angst voor fraude en mis
bruik op dit vlak niet tegengesproken. In de loop van de tijd zullen zijn 
standpunten echter, meer .ingang vinden. 

Wanneer de Hoge Raad in 1973 uitspreekt dat gemeenten gemaal-w 
afspraken tussen ex-echtgenoten moeten respecteren en een uitkering 
die aan een gescheiden vrouw wordt verleend niet mogen verhalen op 
de man, worden de 6nanciêle gevolgen van echtscheiding voor een be
lanB"?jk deel gedekt door de bij~swet.54 Het toenemend aantal ge
schelden vrouwen met kinderen dat een beroep doet op de bijstandsuit
kering is velen een steen des aanstoots. Echtscheiding wordt door hen 
~t als gemeenschappelijke maar als persoonlijke verantwoordelijkheid 
gezien, zowel in de betekenis van aansprakelijkheid (eigen schuld) als in 
de betekenis van deugd (gering besef van eigen verantwoordelijkheid). 
De meeste politieke partijen blijven principieel op het standpunt staan 
dat echtscheiding doorgaans niet veroorzaakt wordt door een daad van 
de gemeenschap, zodat ze voor de consequenties daarvan ook geen spe
ciale verantwoordelijkheid hoeft te dragen.ss Ontwrichting van gezinssi
tuaties is nooit expliciet gerekend tot de sociale risico's die de burger 
bedreigen. Het is de VVD die in 1976 bij monde van Nijpe1s signaleert 
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dat de overheid wè1 een verantwoordelijkheid heeft. aangezien ze het 
huwelijk aantrekkelijk maakt: 

'De verdeling in dat huidige rollenpatroon kan natuurlijk niet uitslui
tend beschouwd worden als een individuele keuze van de partners. Zij 
is veelal een verdeling die door de maatschappij als geheel is afge
dwongen of althans is gestimuleerd. Je zou dit als een rechtsgrond 
kunnen beschouwen op basis waarvan de overheid verplicht is, een 
aantal van die gevolgen van echtscheiding op te vangen. 'J5 

Een aparte voorziening voor gescheiden vrouwen. bijvoorbeeld een echt
scheidingsverzekerin of rijksgroepsregeling zal er echter niet komen. 57 

Gescheiden vrouwen vallen onder het 'normale' bestand van bijstandsaf
hankelijken. 
In de loop van de tijd verscherpt zich de mtiek op het grote aantal 

gescheiden vrouwen in de bijstand, dat vaak ook nog langdurig afhanke
lijk is van een uitkering, aangezien de vrouwen veelal de zorg voor kinde
ren en geen of een verbroken arbeidsverleden hebben. Terwijl bijstands
vrouwèD begin jaren tachtig actie voeren om aandacht voor hun situatie 
te vragen,SB ontstaat in de politiek een klimaat waarin steeds meer de 
opvatting overheerst dat burgers te gemakkelijk een beroep op de staat 
doen. Zo pleit minister Ruding van Financiën (CDA) in 1984 voor ver
schèrping van het recht op verhaal. Hij meent dat de toeloop op de 
bijstand als p'olg van echtscheiding een te groot beslag legt op de over
heidsuitgaven. 

'Wel trouwen, toch scheiden, wel kinderen nemen, niet zelf verdie
nen, geen of te weinig alimentatie van de voormalige echtgenoot, de 
rebnipg dienen beiden exclusief bij de staat in. ... S9 

In 1984 wordt inderdaad via een wc:tsWijziging de mogelijkheid inge
voerd om het nihil-beding ongedaan te maken en worden er plannen 
gemaakt het verhaal door gemeenten op ex-echtgenoten verplicht te 
stellen. dO 

In de jaren tachtig wj.jzen politici ei' steeds vaker op dat de persoonlijke 
verantwoordelijkheid volgens hen niet serieus genoeg wordt genomen. 51 
De Nederlandse burger zou zich tegenover de staat teveel als krekel en 
te weinig als mier gedragen. Om. de deugd te stimuleren zou de aanspra
kelijkheid vergroot moeten worden. Weijers (CDA) drukt dat in 1986 als 
volgt uit: 

'Verantwoordelijkheid dragen betekent naar mijn overtuiging ook 
verantwoording afleggen. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook 
geconfronteerd worden met de gevolgen van het handelen. Die con-
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frontatie van rechten en plichten kan niet vervangen worden door 
overbeidsbureaucratieën, die soms de indruk wekkén voor elk pro
bleem een oplossing te hebben. De confrontatie van rechten en plich
ten is thans te ver "weggeorganiseerd" . Die is dus in de gevoelens en 
de belevingswereld van werknemers, uitkeringsgerechtigden en on
dernemers niet of onvoldoende aanwezig.'1IZ 

Weijers wil de verantwoordelijkheid terug leggen bij de individuele bur
ger, zodat hij of zij zich bewust is van het eigen besef van verantwoorde
lijkheid en aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van zijn 
gedrag. 

Ten opzichte van begin jaren zestig i'i een OIIlbring te zien in de 
opvatting over de relatie tussen persoonlijke en gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid. Wat indertijd (vooral voor confessionelen) C;eh argu
ment was om een gemeenschappelijke (taak}verantwoordelijkheid voor 
de staat te aanvaarden (het vergroten van de verantwoordelijkheid als 
deugd c.q. het verantwoordelijkheidsgevoel binnen het gezin), wordt 
twintig jaar later, wederom' vooral door confessionelen, als argument 
regen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gebruikt. lIJ Zij ver
onderstellen nu. dat wanneer de persoonlijke aansprakelijkheid zal wor
den hersteld, dit het besef van verantwoordelijkheid als dc:ugd ten goede 
zal komen. 64 

Het door confessionelen, maar Ook door liberalen en sociaa1-dernoaa
ten, 1;lepleite 'herstel' van eigen verantwoordelijkheid in reactie op een 
'overbelaste staar," gaat in de jaren tachtig vergezeld van een sterk be
roep op het, ~fen het naleven van plichten en op een vergroting van 
de aanSpci1tclijkheid van individuen. Zo worden de nonnen voor pas
,sende arbeid uitgebreid, is er sprake van een. sollicitatieplicht voor steeds 
meer groepen (niet meer alleen voor kostwinners, maar ook voor hun 

• partners), worden de mogelijkheden tot verhaal op gescheiden partners 
uitgebreid en worden groepen die eerder werden ontzien (met name 

,gescheiden vrouwen die de verantwoordelijkheid voor lrinderen dragen) 
meer aangezet tot het zoeken van bemalde arbeid. 66 In de jaren tachtig 
ontstaan in het beleid steeds gedetailleerder en indringender vonnen van 
controle om misbruik en fraude op te sporen en tegen te gaan, waardoor 
een grotere aansprakelijkheid bij de burger wordt gelegd. 

De wetenschappers Engbersen en Komter wijzen er op dat de controle 
van de overheid in deze selectief is: voor minder machtige groepen in de 
samenleving, waaronder hijstandsgerechtigden, geldt een veel sterkere 
controle dan voor machtige groepen.6'/ Zij wijzen er bovendien op dat de 
verschuiving in taakverantwoordelijkheden samengaat met een herschik
king van aansprakelijkheid voor de adequate vervulling van toebedeelde 
taken. Burgers worden steeds meer zelf aansprakelijk gesteld voor verlies 
van inkomen, terwijl de staat de verantwoordelijkheid voor de oorzaak 
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van dit gegeven van zich afschuift. Het beroep op de eigen verantwoor
delijkheid impliceert met name een uitbreiding van taakverantwoorde
lijkheid en aansprakelijkheid van relatief zwakke en onmachtige groepen 
in de samenleving. Bijstandsvrouwen met kinderen (de zogenaamde bij
standsmoeders) kunnen worden gezien als prototype van de groep men
sen met weinig macht, veel taakverantwoQldelijkheid (opvoeding van 
kinderen) en steeds meer verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid. Dat 
laatste leidt er toe dat de schuld voor hWl situatie bij henzelf wordt 
gelegd, bijvoorbeeld wmneer opgemerkt wordt dat ze maar niet hadden 
moeten scheiden wanneer zij klagen over hun situatie, of wanneer ze niet 
rond kunnen komen hen verweten wordt dat het aan hun eigen onver
antwoordelijke gedrag ligt. 61 

In hoeverre het terecht is met name bijstandsvrouwen een gebrek aan 
act;i.eve verantwoordelijkheid te verwijten en hen meer aansprakelijkheid 
toe te kennen - zeker in een land waar het dertig jaar geleden nog 
onwenselijk werd geacht dat vrouwen betaald werk verrichten, een hu
welijk een leven lang geacht werd te duren en echtscheiding als uitzon
dering op een regel werd gezien, laat staan als sociaal risico werP be
schouwd - is een vraàg die in de politieke discussie niet meer' wordt 
gesteld. Anders gezegd: verantwoordelijkheid als deugd wordt eenzijdig 
bij het individu en niet bij de overheid gelegd. De vraag hoe verantwoor
delijkheidsbesef en verantwoordelijk handelen op collectief, gemeen-' 
schappelijk niveau tot uiting zou kunnèn of moeten komen, is, anders 
dan in de jaren zestig, nauwelijks meer onderdeel van het politieke' debat. 

5.5 SOLIDARITEIT EN INDMDUALISERING 

De relatie wssen persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordèlijk
heid bl,eek vooral tot problemen te leiden toen zich ontWikkelingen 
voordeden die moeilijk te plaatsen waren in het gemaakte onderscheid 
tussen persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de individuele levenssfeer en de staat. Dat probleem kan ook 
op een andere manier benaderd worden, namelijk via de relatie die wordt 
gelegd tussen solidariteit en individualisering. Die relatie raakt: oo~ aan 
het eerder gernaakt:c onderscheid tussen recht en behoefte. Ik zal de 
verhouding tussen solidariteit en individualisering analyseren aan de 
hand van discussies over de economische eenheid en het onderscheid 
tussen het traditionele kerngezin en andere leefvormen. Die verhouding 
is gecompliceerd; niet alleen omdat begrippen nogal eens in wisselende 
betekenissen worden gebruikt, maar ook omdat, de vertaling naar con
crete beleidsuitgangspunten ingewikkelde vormen kent. Enig houvast 
kan worden gezocht in het onderscheid dat tussen maatschappelijke sfe
ren, met name de individuele levenssfeer en de staat, wordt aangebracht. 

Solidariteit kan in algemene zin omschreven worden als een, maat-
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schappelijke samenhang die voortkomt uit besef van wederkerigheid en 
wederzijdse afhankelijkheid. In een meer traditionele opvatting verwijst 
solidariteit vooral naar diffuse ruilrelaties binnen een kleine groep (saam
horigheid). Omdat het om ruilrelaties gaat onderscheidt deze vorm van 
solidariteit zich van puur altruïsme; dat de ruilrelaties diffuus en niet 
duidelijk omschreven zijn. doet deze relaties verschillen v.an ruil op 
grond van prestatie en tegenprestatie. De sociologe Langeveld noemt 
het traditionele gezin als goed voorbeeld van dergelijke solidariteit. 059 

In de context: van sociale politiek wordt solidariteit vooral opgevat als 
het netwerk van sociale relaties waardoor mensen of groepen mensen 
elkaar ondersteunen.-ro :.{n de context van de verzOrgingsstaat verwijst so
lidariteit primair naar de aanvaarding van een gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid van de staat voor het welzijn van haar burgers. Ten 
aanzien van de bijstandswet komt solidariteit naar voren in relatie tot 
verdelende rechtvaardigheid, draagkracht en indiVidualisering. Daar gaat 
het om een geïnstitutionaIiseerde herverdeling tussen 'sterkeren' en 
'zwakkeren'. Beide betekenissen van solidariteit, als diffuse ruilre1aties 
met het gezin als prototype' en als verdelende rechtvaardigheid tussen 
staat en burger, spelen een rol bij de bijstandswet. 

Individualisering wordt in de context van de Nederlandse verzorgings
staat vooral opgevat als het uiteenvallen van traditionele( verbanden en 
als een toenemende wens van burgers ani als autonome, zelfstandige 
individuen te functioneren. In die zin is individualisering direct verbon
den met opvattingen over economische, juridische en psychologische 
zelfstandigheid. Met betrekking tot de bijstandswet is echter sprake van 
nog een geheel andere opvatting van individualisering, nam~jk zoals die 
tot uitdrukking komt in het zogenaamde 'individualisenngsbeginsel' van 
de bijstandswet. Volgens dit beginsel moet rekening worden gehouden 
met de persoonlijke omstandigheden van 'persoon en gezin' bij de toe
kenning en bepaling van de hoogte van de uitkering. Het gaat hier om 
een individualisering in beleiJsteclmische zin. Deze vorm van individualise
ring dient te worden onderscheiden yan individualise#ng in juriJirche 
zin, waar het juist gaat om het toekennen van rechten aan individuen los 
van hun sociale context: (waaronder economische en/of affectieve banden 
met andere individuen). Voorzover sociale relaties relevant worden 
geacht voor de 'persoonlijke omstandigheden', betekent een toename 
van individualisering in beleidstechnische'zin een afname van individua
lisering in juridische zin en vice versa.n Beide opvattingen over indivi
dualisering worden in politieke discussies in verband gebracht met soli
dariteit. Zo veronderstelt de beleidstechnische individualisering meestal I 

een diffuse solidariteit tussen echtgenoten of partners. Juridische indivi
dualisering betekent meestal 'een vergroting van de (financiële) solidari
teit van de overheid met individuele burgers. 

Met de totstandkoming van de bijstandswet in 1963 wordt de solidari-
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teit ten aanzien van de minimale bestaansvoorziening geïnstimtionali
seerd. De overheid stelt zich op grond van verdelende rechtvaardigheid 
garant voor het welzijn van haar burgers.1Z Over dat uitgangspunt bestaat 
bij de politieke partijen voorallo~ hoewel een enkeling principiële be
zwaren uit om de taak die de overheid op zich neemt aan te duiden als 
solidariteit van de gemeenschap. Volgens Smallenbroek (ARP) kan solida
riteit nooit primair via de overheid gestalte krijgèn: 

'Het is mij bepaald niet duidelijk hoe Wij het een uiting van solidari
teit van "de" gemeenschap kunnen noemen, indien komt vast te staan, 
dat een mens in de talloze verbanden waarin hij leeft, in zijn gezin, 
in zijn familie, in zijn vriendenkring, in de straat, waarin hij leeft met 
zijn buren en andere omwonenden, in zijn kerk, in zijn vakbeweging 
en niet te vergeten in zijn werkkring, blijkbaar niet voldoende "soli
dariteit" heeft gevonden om ( ... ) in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan ( ... ) te voorzien.'73 

Smallenbroe.k constateert dat solidariteit in, eerste instantie op vrijwillige 
basis gestalte moet krijgen. Wanneer dat echter niet gebeurt en men 
voor hulp bij de overheid aanklopt,· kan dit volgens hem niet gezien 
worden als uitdrukking van Solidariteit, maar slechts als uiting van recht
vaardigheid jegens degenen die in al die andere verbanden geen solidari
teit hebben ontmoet: 

' .•. het is niet "de" gemeenschap, welke zich nu eens van haar beste 
zijde laat ziC;D, het is de overheid, welke het gebrek aan solidariteits
besef in tal vaD. gemeenschappen en het scheefgroeien van de samen
leving voor haar deel naar vermogen tracht te herstellen. Het ingrij
pen yan de overheid zal dan ook nimmer het gebrek aan solidariteit, 
aan werkelijke gemeenschapszin in andere gemeenschappen kunnen 
goed maken of vervangen. '74 

Voor Smallenbroek verwijst solidariteit naar diffuse rnilrelaties tussen: 
.. bakende, relatiefldeine groepen. De meeste politieke woordvoerders 
leggen echter de nadruk op solidariteit als verdelende rechtvaardigheid 
tussen burgers (hier: gezinnen) en de staat." 

Om tot een rechtvaardige herverdeling tussen 'zwakkeren' en 'sterke
ren' te komen moet volgens het so1idariteitsprincipe de behoefte c.q. de 
draagkracht van de betrokkenen meegewogen worden, uitgedrukt in de 
beleidstechnische individualisering.76 In de oorspronkelijke bijstandswet 
wordt de draagkracht c.q. behoefte afgeleid uit gezinnen. Verdelende 
rechtvaardigheid heeft hier dus betrekking op een herverdeling van mid
delen tussen 'zwakkere' en 'sterkere' gezinnen. Het gezin wordt Zelf ook 
als een solidaire gemeenschap beschouwd, namelijk als een, waarbinnen 
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diffuse ruilrelaties bestaan. Zwanikken (KVP) omschrijft het gezin als •..• 
een gemeenschap, waarin het geluk. van de één als het geluk van allen, 
het ongeluk van één als het ongeluk van allen wordt ervaren'. 77 

Solidariteit tussen de overheid en gezinshuishoudens hijgt vooral bete
kenis in een financiële herverdeling van middelen, terwijl aan de gezins
solidariteit een combinatie van financiële en affectieve en emotionele 
ruilaspecten ten grondslag ligt. Waar de sociologische omschrijving van 
het gezin in de meeste gevallen samen,vaJ.t met de juridische status van 
het huwelijk, bestaat een juridische basis (onderhoudspJicht) voor gezins
solidariteit. In gevallen Wllarin die juridische basis niet (meer) aanwezig 
is, ligt dat ingewikkelder.78 Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren in geval 
er sprake is van een zogenaamd concubinaat? Moeten zij als alleenstaan
den of als gezinsleden worden behandeld? Volgens de wet moeten beide 
partners afwnderlijk object van bijstand zijn. Dat impliceert een vorm 
van juridische individualisering: beide partners kunnen zelfstandig aan
spraak maken op een uitkering.79 

Die aanspraak bn vervolgens echter weer geconigeerd worden op 
grond van het beleidstechnische individualiseringsprincipe dat aan de 
bijstand nm grondslag ligt: voor de hoogte van de uitkering kan rekening 
worden gehouden met het reit dat deze partners een gezamenlijke huis
houding voeren. Daarvoor bn worden verwezen naar :artikel 1 van de 
wet Wllarin wordt gesproken over de afstemming op de omstandigheden 
van persoon en gezin. In de Memorie van Antwoord staat het als volgt 
vermeld: 

'In sitaaties waarin niet (meer) gesproken km worden van een gezin 
in de zin der wet, maar waarin de situatie niet fundamenteel van de 
gezinssituatie verschilt, zal de hoogte van de bijstand zo nauw moge
lijk bij de werkelijkheid dienen aan te sluiten.'80 

Het individualiseringsbeginsel in de bijstandswet dient er niet alleen toe 
om bij het bepalen van de hoogte van de uitkering specifieke omstandig
heden binnen het brngezin in ogenschouw te kunnen nemen, maar ook 
om zo goed mogelijk rekening te houden met draagkracht en behoefte 
van huishoudens die afwijken van door het huwelijk gesanctioneerde ge
zinssitaaties. Begin jaren zeventig wordt geconstateerd dat het individua
liseringsbeginsel niet aan het gestelde doel voldoet, aangezien gemeen
ten dit beginsel op verschillende wijze zouden hanteren en daarmee 
rechtsongelijkheid in de hand zouden werken. BI Zo kan het principe van 
gezinsbijstand in meer of minder strikte zin worden uitgelegd. Jongeling 
(GPV) signaleert dat althans in 1972: 

'Ik noem als voorbeeld een minderjarige, bij haar ouders inwonende 
ongehuwde moeder. Behoort zij tot het gezin van de vader, of is zij 
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een geheel zelfstandige bijstandsgerechtigde? De gemeenten oorde
len hierover verschilJend, maar mijns inziens is het volkomen ge
rechtvaardigd, dat hierbij het gezinsinkomen van de vader mede in 
rekening wordt gebracht. '82 

Het indiVidualiseringsbeginse1 laat, zo wordt algemeen erkend, teveel 
ruimte aan gemeenten bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. 
Daarmee zou aan de solidarite\~ als verdelende rechtvaardigheid niet ge
noeg recht worden gedaan. In 1974 worden daarom bepaalde normbe
drageD ingevoerd. Daarbij wordt geabstraheerd van bepaalde behoeften, 
door mensen van wie men veronderstelt dat ze in gelijke omstandighe
den verkeren ook gelijk te behandelen. Er wordt daarmee een stap gezet 
in de richting van juridische individualisering:Bl de aandacht voor de 
sociale conten wordt ingeruild voor een meer geüniformeerde regelge
ving. De enige omstandigheden die er daadwerkelijk nog toe doen is de 
burgerlijke staat en de huishoudvorm: hiervoor worden normbedragen 
ingevoerd. Alle andere verschillen tussen en binnen deze categorieën 
(leeftijd, opleiding, achtergrond etc.) worden niet direct relevant. geacht 
voor de normbepaling. B4 De ondertussen in de jurisprudentie ontwik
kelde normen over de economische eenheid worden in de normbepaling 
opgenomen. De economische afhanlc.elijkheid die gehuwden ten opzichte 
van elkaar hebben vanwege de juridische onderhoudsplicht, wordt daarin , 
uitgebreid naar een samenwonende man en vrouw van'wie verondersteld 
wordt dat ze een relatie ~ebben en van wie de situatie in economiscp 
opzicht niet verschilt van die van een gezin zoals omschreven in de bij
standswet'" In de uniformering van solidariteit als geïnstitutionaliseerde 
herverdeling worden heteroseksuele, samenwonende partners in econo
misch opzicht officieel gelijk gesteld aan huwelijkse relaties. 

VO<;Ir de economische eenheid ontwikkelt de jurisprudentie in de jaren 
zeventig en begin jaren tachtig nieuwe criteria. Daarin blijkt het niet 
meer alleen te gaan Om economische relaties, maar om de veronderstel
ling van diffuse ruikelaties. Behalve meer economische criteria, als het 
gezamenlijk bewonen van een huis en het gezamenlijk voeren van een 
huishouding, worden andere, niet-economische critèria ontwikkeld die 
aan moeten geven dat er sprake is van een situatie 'zoals het gezin'. Het 
gaat daarbij met name om emotionele en affectieve banden, zoals het 
gearmd op straat lopen of samen op wbntie gaan. B6 

De economische eenheid geldt vooralsnog voor een man en vrouw van 
wie wordt verwacht dat ze zowel een economische als een liefdesrelatie 
met elkaar hebben. In de praktijk treft de jurisprudentie over de econo
mische eenheid voo~ (gescheiden) vrouwen die een bijstandsuitkering 
hebben. Wanneer deze vrouwen regelmatig een man over de vloer krij
gen of openlijk een relatie aangaan kan hun uitkering gekort of Îilgetrok
ken worden op grond van het besman van een economische eenheid. De 
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controle op de economische eenheid blijh in de praktijk privacygevoelig 
te zijn en is - onder andere om die reden - regelmatig gekritiseerd, met 
name door bijstandsvrouwen.1? Zij spreken zelfs van '~e bijstand als echt
genoot' om het vergaande en ingrijpende karakter van de controle door 
sociale· diensten uit te drukken. 

Voor degenen die geen eoonomische eenheid vormen, maar wel met 
anderen een huishouding delen, komt de solidariteitsgedachte op een 
andere wijze tot uitifrukking. Ook hiervoor wordt de argumentatie in de 
jurisprudentie ontwikkeld. Men spreekt in dit geval meestal over de 'be
sparende werking van een gedeelde huishouding' die de draagkracht ver
groot c.q. de behoefte vermindert. .. Dat idee gaat er van., uit dat een 
gedeelde huishouding een kostenbesparende werking heeft. Waar bij de 
economische eenheid de kostwinnersfilctor a:ntraal staat, gaat het bij een 
gedeelde huishouding met name om de besparings&ctor." In termen van 
solidariteit: waar in het eerste geval diffuse ruilrelaties worden veronder
steld, gaat het in het tweede geval met name over zakelijke voordelen op 
grond van ruil. Zo bepaalt het hoogste rechtsorgaan inzake de bijstand, 
de Kroon, 90 in 1971 dat de Uitkering van een ~ouw die met haar broer 
samenwoont kan worden gekort voor het deel van de waarde van gratis 
kost en inwoning die ze in ruil voor de zorg voor de huishouding krijgt. 
Ook in andere gevallen bepaalt de ~ dat in geval. twee of :d:teer 
mensen een huishouding delen, de uitkering gekort kan worden op 
grond van gezamenlijk gebruik van woning en voorzieningen.91 1n 1980 
introduceert de Kroon een nieuwe term voor degenen die een huishou
ding delen maar niet onder de economische eenheid vallen: de zoge
naamde economische belangengemeenschap.92 

Het onderscheid tussen diffuse en zakelijke ruilre1aties als grondslag 
voor de solidariteitsgedachte wordt dus grotendeels mten het politieke 
domein gefonnuleerd. Pas in de jaren tachtig wordt dit onderscheid on
derdeel van politieke discussies, onder andere in het kader van de zoge
naamde herziening van het stelsel van sociale zekerheid.'l De kritiek op 
het functioneren van de bijsmndswet komt ondertussen van verschillende 
kanten, in het bijzonder op het onderscheid tussen verschillende leefvor
men. Maatschappelijke groeperingen wijzen op nieuwe afhaDkelijkheids
relaties: behalve vrouwen in de bijstand en andere feministische groepen 
doen ook de vakbeweging en de brken·dat." . 

In 1986 vindt over de kwestie van de economische eenheid en de geHjk
stelling tussen huwelijkse en niet-huwelijkse leefvormen een uitgebreide 
discussie in de rweede Kamer plaats.9S IDustratief voor de problemen die 
spelen is de behandeling van de notitie 'Leefvormen' in de vaste kamer
commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 1985. 
Naar aanleiding van deze notitie, die vooraf ging aan de bespreking in 
de Kamer, worden 213 vragen voorgelegd.911 In de discussies die' volgen 
in de Tweede Kamer stapelt misverstand zich op misverstand., vraag op 
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vraag en overheerst bij volbvertegenwoordigers.regelmatig de vertwijfe
ling. De verwarring is compleet wanneer Groenman (066) de verant
woordelijke bewindslieden De Graaf en Kappeyne van de Coppello ken
schetst als economische eenheid. Zij voldoen volgens Groenman precies 
aan de vage criteria die de regering hanteert voor de economische een-
heid.9'/ . 

Kern van de regeringsvoorstellen is om de in de jurisprudentie on~lc-
1ce1de criteria voor de economische eenheid in de wet vast te leggen en 
deze ~endien uit te brciden tot partners van gelijk geslacht. Die juri
sprudentie is volgens velen echter problematisch, met name door de 
vermenging van juridische, economische en affectieve aspecten. In plaats 
van die jurisprudentie te corrigeren, wonlt deze, zo menen verschillende 
woordvoerders ~der Buunneijer van de PvdA, onproblematisch 
overgenomen: 

'Ik. stel vast dat de jurisprudentie (, .. ) ge.enszins rechtstreeks te ontle
nen is aan de genoemde stokken die gezamenlijk de Algemene Bij
standswet zijn gaan vormen in de jaren zestig. 

Er zijn relationele aspecten in de jurisprudentie geslopen die geen 
bet:rekking hebben op de financieel-economische betrekking tussen 
mensen, maar die te maken hebben met de aard van de relatie in de 
emotionele sfeer. Ik noem dit een feilen in de uitvoeringspraktijk van 
de Algemene Bijstandswet. ( ••• ) Ik constateer dat dit niet wordt gecor
rigeerd door de bewindslieden, maar dat dit onverJrott wordt uitge
breid naar andere wetten.'" 

Dat de relationele aspecten als aiteria niet houdbaar zijn door het sub
jectieve karakter en het ontbreken van een rechtsgrond, wordt ook door 
leden van de regeringspartijen CDA en VVD in de Kmler erkend. VVD en 
CDA stellen daarom voor het begrip economische eenheid alleen te han
teren wanneer sprake is van het duurzaam voeren van een gezamenlijke 
huishouding. De mate van affectie en liefde mag, zo meent de woord
voerster ,van het CDA Kraaijeveld-Wouters, geen rol spelen aangezien het 
niet aan de overheid is zich een inhondelijk oordeel aan te matigen over 
relaties. Ook het begrip 'partner' wil zij loslaten, aangezien tot dan toe 
niemand in staat is gebleken goed aan te geven wat hier onder verstaan 
moet worden. 99 

Uit de voorstellen die CDA en VVD formuleren blijkt echter dat ook 
hun definitie niet helder is. De economische eenheid wordt van toepas
sing geacht op tweerelaties tussen mensen van verschillend of gelijk ge
slacht, maar voor directe verwanten (zoals broer en zus), kloosterlingen, 
studenten, mensen die in een woongroep wonen, geldt de economische 
eenheid weer niet.1OO Maar waarom eigenlijk niet? Kraaijeveld-Wouters 
(CDA): 
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'Men zou het begrip economische eenheid of het samen voeren van 
een huishouding heel strikt kunnen bezigen. Dan zou men de ver
wanten ook tot een dergelijke eenheid kunnen rekenen. Dat wensen 
wij niet. Wij vinden dat bij verwanten tot in de tweede graad de "zaak 
anders ligt. Dat is een keus. 'lOl 

Ook bij herhaalde vragen vanuit de oppositie wat de ratio achter deze 
uitzonderingsbepali1'J.g is komt geen verdere onderbouwing van deze 
keus. Met de onduidelijke criteria voor de economische eenheid laadt 
men toch weer de verdenking op zich dat het ook om een affectieve, zo 
niet seksuele relatie gaat. De juriste Holtmaat concludeert dat financiële 
lotsverbondenheid alleen wordt verwacht van mensen die een seksuele 
relatie met elkaar kunnen of mogen hebben. Volgens haar ligt er in de 
politieke discussie een taboe op het openlijk leggen van een verbinding 
tussen seksuele en financiële relaties.IOZ 

Het uiteindelijke resultaat is dat artikel S van de bijstandswet, waarin 
de ge~bijstand voor een echtpaar wordt geregeld, wordt uitgebreid 
met artikel Sa, zodat de economische ~eid nu officieel in de wet 
wordt vastgelegd voor ongehuwd samenwonenden van verschillend of 
gelijk geslacht. Aan hen wordt de bijstand nu ook als 'gezinsbijstand' 
verleend. Directe verwanten worden" uitgezonderd, ev~s studenten 
e.d. die niet in elkaars verzorging VOOrzien."10' Voor ongehuwd samenwo
nenden wordt dus een stap terug gezet ten opzichte van juridische indivi
dualisering, aangezien een sociale relatie met een ander nu formeel tot 
de persoonlijke omstandigheden wordt gerekend.104 

De regering probeert op een andere manier wèl tegemoet te komen 
aan juridische individualisering. De mogelijkheid wordt ingevoerd de 
bijstand gelijkelijk te verdelen tussen beide partners in plaats van deze 
per se aan één van hen uit te keren. De vraag is echter of hierop "inder
daad de tenn 'juridische individualisering' in de zin van zelfstandige 
rechten los van bindingen met anderen van toepassing ~s. Aan het uit
gangspunt van de economische eenheid verandert immers niets. Staats
secreblris de Graaf geeft in de Kamerdebatten ook aan dat de suggestie 
van zelfstandigheid hier niet op zijn plaats is: 'Het gaat inderdaad niet 
om een zelfstimdig recht op uitkering, maar om een splitsing van het 
gezamenlijke recht. '105 

Voorzover we hier knpnen spreken van zelfstandigheid, gaat het eerder 
om een tegemoetkoming aan het poel zelfstandig te Zijn dan om een 
juridische of economische zelfstandigheid. " 

Behalve de economische eenheid wordt ook de in de jurisprudentie 
ontwikkelde 'economische belangengemeenschap' in de jaren tachtig on
derwerp van politiek debat. Die belangengemeenschap krijgt in 1987 een 
politieke vertaling, wanneer staatssecretaris De: Graaf (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) de zogenaamde woningdelersmaatregel invoert. Op 
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grond van de besparende werking van het delen van een huis(houding) 
kan volgens die maatregel een korting worden toegepast op de uitkering. 
Op de constructie van de woning- of voordeurregeling komt veel kritiek. 
Hoe druk je een besparende werking uit en wat zijn de voorwaarden om 
van woningdel~ te kunnen spreken? Gaat het om gezamenlijk delen van 
woOnlasten (huur), het delen van de elektriciteit- en telefoonrekening, 
het gezamenlijk aanschaffen van een ijskast en wasmachine, het geza
menlijk inkopen van eten? En waar ligt het onderscheid tussen een ge
deelde huishouding (waarop de besparende werking van toepassing is) en 
een gemeenschappelijke huishouding (waarvoor de economische eenheid 
geldt)?I06 Hoe moeten gehuwden, samenwoners, leefeenheden, economi
sche eenheden, woongroepen, verwanten, woningdelers, mensen met 
een gemeenschappelijke huishouding van elkaar worden onderscheiden 
ten aanzien van hun draagkracht en behoefte? 

Een politiek debat over die kwesties wordt niet echt gevoerd, ondanks 
de vragen die hi.erover door verschillende partijen worden gesteld. In het 
concrete beleid komen steeds verfijndere categorieën voor verschillende 
relatievormen. De voorstellen worden van regeringszijde beargumen
teerd met een beroep op solidariteit. 

Met name uit feministische hoek komen veel bezwaren" tegen de 
nieuwe politieke maatregelen voor zowel de economische eenheid als 
voor het rekening houden met de kostenbesparende werking van een 
gedeelde huishouding. Als alternatief stellen feministische organisaties 
een strikte juridische individualisering voor. Daarin wordt gepleit geen 
onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen, maar ook niet 
tussen verSchillende huishoudens en leefomstandigheden. Aanspraak op 
en hoogte van bijstand dienen volgens deze visie los te staan van de 
sociale context. De uitkering zou moeten worden toegekend zonder re
kening te houden met leefomstandigheden en -kosten.lD7 Het gaat hier 
dus om een juridische individualisering in strikte zin of, omgekeerd, om 
het loslaten van individualisering in beleidstechnische zin. In de politieke 
disc1iSsie wordt deze juridische individualiseringsoptie nogal eens tegen
over solidariteit geplaatst. Juridische individualisering zou de solidariteit 
ondermijnen. Die kritiek komt met name uit sociaal-democratische en 
confessionele hoek. Sociaal-democraten drukken solidariteit vooral uit in 
termen van rechtvaardige verdeling tussen zwakkeren en sterkeren en 
het zich inzetten voor kansarmen,- terwijl confessionelen meer de nadruk 
leggen op verbondenheid en betrokkenheid van mensen onderling. Maar 
in beide gevallen maalá: het samenlevingsverband - en de daaruit afge
leide behoefte en draagkracht - deel uit van de solidariteitsgedachte. Het 
CDA legt de nadruk op solidariteit iimzen huishoudens, terwijl de PvdA 
de solidariteit tussen huishoudens accentueert. Zij staan tegenover de 
meeste feministen die solidariteit als verbinding tussen individuen zien. 

De morele lading die solidariteit voor vele christen-democraten heeft, 
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komt tot uitdro1dcing in een uitspraak die Brinkman in 1985, doet: 

'Een overheid zal er op toe moeten zien dat mensen niet in de verlei
ding worden gebracht om gemakkelijk van hun sociale problemen af 
te komen. Lukt dat niet met overreding dan begin je aan de kant van 
de voorwaardescheppende maatregelen of in de fiscale of subsidie
sfeer. Dan moet je zover gaan mensen te dwingen solidariteit op te 
brengen door hé't gewoon financieel onaantrekkelijk te maken niet 
voor elkaar te zorgen.'IDI 

Brinkman's opvatting lijkt te worden ingegeven door de veronderstelling 
dat de differentiatie van samenleringsVormen en de daarmee gepaard 
gaande sociaal-culturele en juridische individualisering ten onrechte 
wordt gestimuleerd door regelgeving. In zijn ogen moet de regelgeving 
daarentegen 'solidariteit' stimuleren, waarbij solidariteit vooral lijkt te 
verwijzen naar de diffuse ruilreIatie zoals die binnen het traditionele 
gezin wordt verondersteld.ID!I Brinkman's solidariteitsconcept verwijst 
naar een soort wrplichte mjwi1ligheid: als het niet vanzelf gaat dan moet 
de mens verplicht worden tot een vorm van solidariteit, waaraan oor
spronkelijk mjwillighcid ten grondslag lag. 

In de CDA-visie vormen begrippen al$ ontplooiing, zelfstandigheid, in
dividualisme en gebrek aan solidariteitldiáagkracht een glijdende schaal. 
In een dergelijke visie wordt voorgesteld of juridische individualisering, 
atomisering en gebrek aan solidariteit in dbars verlengde Iiggc;n. Een 
'bijstand die is afgestemd op leefvorm en draagkracht van het huishouden 
past beter bij het verantwoordelijke individu dat het CDA voor ogen staat, 
dan juridische individualisering die de wegen opent voor het 'zelfge
noegzame, calculerende individu' dat uit zou zijn op eigen voordeel. 

Bij de sociaal-democratie, en in mindere mate bij de kleine linkse par
tijen, liggen de problemen rond solidariteit en juridische individualise
ring wat anders. Daar is vooral de bescherming van de lage inkomens 
aan de orde. Met betrekking tot de sociale zekerheid staat solidariteit 
voor solidariteit tussen rijk en arm (daarmee werd lange tijd vooral be
doeld: tussen rijke en arme gezinnen). Anders dan bij het CDA bestaat er ' 
t>innen de PvdA al mj vroeg een eensgezinde lobby voor individualise
ring van uitlceringsrechten met het oog op vrouwenemancipatie. Tegelij
kertijd mag het draagkrachtbeginsel echter niet verloren gaan. 110 Staats
secretaris Ter Veld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in 1990 
een typerende sociaal-democratische redenatie tegen de feministische in
dividnaliseringsoptie. Juridische individualisering van de bijstand vormt 
volgens haar een bedreiging van de solidariteit (lees: tussen hoge en lage 
inkomens van huishoudens). Ter adstructie noemt ze de situatie van een 
jonge ,vrouw van een specialist die nog geen baan kan vinden na haar 
opleiding. In de huidige situatie heef!: zij op grond van het inkomen van 
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haar man geen recht op een bijstandsuithring. Bij juridische individuali
sering zou dat wel het geval. zijn. Dat zou volgens Ter Veld betekenen 
dat er meer belasting betaald moet worden, die ook door de laagste 
inkomens moet worden opgebracht. Ter Veld vindt dat daarmee een te 
groot beroep, op 'solidariteit' zou worden gedaan. 111 

Het betoog van Ter Veld is een voorbeeld van de retorische lading die 
in veel discussies over individualisering en solidariteit terugkeert. Ze 
spreekt immers over een specifieke. waarschijnlijk niet frequent voorko
mende omstandigheid, waaraan ze algemene conclusies verbindt. Niet 
voor niets gaat het in haar betoog om een situatie waarin de onderhouds
plicht fOrmeel bestaat (het huwelijk), er sprake is van feitelijk samenwo
nen en een partner aanwezig is met een meer dan gemiddeld inlwmen. 
De problemen tussen solidariteit en individnalisering bestaan. echter 
vooral in situaties waarin niet tegelijkertijd sprake is van bovengenoemde 
factoren, bijvoorbeeld in een situatie waarin de vrouw niet getrouwd is, 
maar wel een huishouding deelt (zonder noodzakelijkerwijs alles in de 
huishouding 'met haar partner te delen) en haar partner geen specialist 
maar winkelbediende is. 

De terugkerende discussies over individualisering en solidariteit leiden 
binnen de sociaal-democratie niet tot een consistent standpunt. De oor
zaak. daarvan ligt in een ambivalente en gebrekkige definitie van solidari
teit. Als het om ge1ijke rechten tussen mannen en vrouwcil gaat oriën
teert men zich binnen de PvdA op het individu, maar wanneer de draag
kracht in het geding is, richt men zich op het huishouden. De 
wetenschapper J answeijer geeft de consequenties van die benadering aan: 

'Zo kan de situatie ontstaan dat bij de optie van de gelijke verdeling , 
opponenten opstaan, die stellen dat hiermee het principe van de 
draagkracht geweld wordt Ilangedaan, terwijl omgekeerd bij een 
oriëntatie op de draagkracht van huishoudens de gelijlcheid van indi
viduen geweld wordt aangedaan!112 

Bij de VVD en D66 bestaan minder principiële bezwaren tegen juridische 
individualisering, hoewel men financiele bezwaren ziet, men zich af
vraagt of dat de bereidheid een baan te accepteren niet zal verminderen 
en sommigen vergaande individualisering in strijd achten met vergroting 
van individuele keuzevrijheid. JU In de praktijk zijn het D66 en làter ook 
de kleine linkse partijen c."l. Groen Linb die de feministische individna
liseringsoptie ondersteunen, en er voor pleiten zowel het aiterinm van 
de kostenbesparende werking als van de economische eenheid te laten 
vallen. Zij willen de solidariteit afiltemmen op het individu en niet op het 
huishouden. Met name D66 wijst er bij herhaling op dat individualisering 
de solidariteit niet hoeft te ondermijnen: wanneer àlle burgers zelfstan
dige rechten krijgen, kan ook van hen allen verwacht worden volgens 
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individuele draagkracht bij te dragen aan solidariteit.u. 
De politieke discussie over individualisering en solidariteit, zoals die in 

de jaren taèhtig is gevoerd, draagt vooral de kenmerken van retoriek in 
de slechte betekenis van het woord. Men zoekt voornamelijk voorbeel
den om het eigen gelijk. bevestigd te zien en gaat uit van principes waar
van men de wuroe niet beargumenteert. Solidariteit wordt een'principe 
in zichzelf, in plaats van een manier om tot iets (bijvoorbeeld gelijke 
kansen of uitkomSten) te komen. Waar solidariteit en (juridische) indivi
dualisering als tegenstelling worden opgevat, zoals met name bij c0nfes
sionelen en sociaal-democraten het geval is, wordt een sptàfolce opvat
ting over solidariteit als algemene aanduiding voorgesteld. Een solidari
teit die wordt afgeleid uit huishoudens wordt voorgesteld als de 
solidariteit. Een dergelijke visie gaat voorbij aan de verschillende niveaus 
waarop solidariteit wordt uitgedruk.t: een vergroting van solidariteit op 
het ene niveau betekent een verkleining VlIll solidariteit op het andere 
niveau. De aanvaarding van een solidariteit van de overheid met haar 
burgers in de jaren zestig betekende een verkleining van de solidariteit 
tussen families. Een vergaànde juridische individualisering zou de solida
riteit tussen indivitltlm vergroten (van ieder individu wordt de draag
kracht en behoefte los van anderen gezien), maar de solidariteit tussen 
huishoudens kunnen doen afÏlemen. llS We kunnen individualisering en 
solidariteit, wanneer we beide op het niVeau van het individu (mIv) for
muleren, ook als elkaars veronderstellingen opvatten. Souunige indivi
duen zollen financieel moeten inleveren om economische zelfstandig
heid voor anderen mogelijk te maken. Daar staat dan tegenover dat van 
alle individuen (mIv), los van hun leefomstandigheden, ook dezelfde te
genprestatie verlangd kan worden, namelijk om premies af te dragen c.q. 
betaalde arbeid te verrichten. 

Bij de vanzelfsprekendheid waarmee met name in feministische kring 
de voordelen van juridische individualisering (en een op het a&.onder
lijke individu gebaseerde solidariteitsgedachte) worden geroemd, kunnen 
echter de nodige vraagtekens worden geplaatst. Juridische individualise
ring is binnen het femjnisri'lChe gedachtengoed direct gdtoppeld aan 
economische zelfstandigheid., Afgezien van de vraag in hoeverre de bij
stand daarvoor als middel gezien kan worden, 116 is juridische individuali
sering een doel op zichzelf geworden, zonder dat men zich veel reken
sChap geeft van de consequenties die een strikte afstemming op het indi
vidu met zich mee kan brengen.117 Er is terecht gewezen op het 
onrechtvaardige karakter van ongelijke behandeling tIlSSCJl mannen en 
vrouwen, maar er is weinig invulling gegeven aan alternatieve rechtvaar
digheidsprincipes. Er is gewezen op het onrechtvaardige karakter van de 
economische eenheid. maar de rechtvaardigheid van strikte individuele 
uitkeringen is als vanzelf verondersteld. Vanuit het oogpunt van .gelijke 
behandeling van de seksen is het niet rechtvaardig rekening te houden 
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met banden die iemand met iemand anders onderhoudt. Maar geheel 
abstraheren van de sociale omstandigheden van het individu leidt niet 
zonder meer tot grotere rechtvaardigheid. Juist voor vrouwen kan een 
dezgelijb: benadering wel eens een averechts effect hebben. Het sluit 
immers aan bij een abstracte notie van individuele rechten en bij de idee 
van bezitsindividualisme, waarop van feministische zijde zoveel kritiek. is 
gekomen.lIB 

Vanuit dat perspectief kan overwogen worden wèl rekening te houden 
met de schaalvoordelen van een gedeelde huishouding. maar niet met de 
aard van de relatie (waarmee het criterium van de economische eenheid 
vervalt).119 Bij een dergelijk. uitgangspunt worden geen diffuse ruilrelaties 
verondersteld en wordt het huishouden evenmin, analoog aan het gezin, 
als eenheid opgevat, maar wordt alleen rekening gehouden met materiële 
voordelen. Het begrip 'huishouden' wordt los gezien van de inhoud van 
de relatie: of het nu om woningdelers of samenwoners gaat is dan niet 
meer relevant.IZG 

De vraag is alleen of de vorm van de huishouding (alleen of gezamen
lijk) nog wel als onderscheidend criterium km worden gebruikt om aan 
het behoefte-element inhoud te geven. Abstraheert dat kenmerk niet te 
veel van de verschillende wijzen waarop mensen ge~enlijk een huis 
.bInnen bewonen, c.q. een huishouding lamnen delen? Hoewel de 
meeste onderzoeken uitwijzen dat er wel sprab is van een kostenbespa
rend effect bij het delen van een huishouding, bestaat er geen eenduidig 
antwoord op de vraag in welke mate dat het geval is. 1lI De vraag is 
bovendien in hoeverre het rechtvaardig is de vorm van de huishouding 
mee te laten wegen bij de bepaling van de hoogte van de uitkering, 
terwijl andere aspecten buiten beschouwing worden gelaten. De beleids
technische individualisering, waardoor met persoonlijke omstandigheden 
rekening Iron worden gehouden, is immers in de loop van de tijd groten
deels losgelaten. 

De oorspronkelijke bijstandswet was gebaseerd op solidariteit tussen en 
binnen gezinnen. Op grond daarwn kon voor de uitzonderingen op dit 
'normale patroon' rekening worden gehouden met specifieke omstandig
heden via het zogenaamde individualiseringsbeginsel. Nu er niet meer 
overtuigend van een 'normaal' en dus ook. niet van een 'afwijkend' pa
troon kan worden gesproken, is de legitimiteit van de gezinssolidariteit 
en van de daaruit afgeleide categoriseringen van leefvormen in het ge
diJlg· Zoals het traditionele gezinsideaal past bij een solidariteit die is 
gebaseerd op gezinshuishoudens, past een optie van een vergaande juri
dische individualisering beter bij een maatschappij waarin geen sprake 
meer is van één dominant samenlevingsverband. Dat dat zonder meer zal 
bijdragen tot verbetering van de positie van vrouwen is echter de vraag. 

Het gaat bij de relatie tussen verschillende vormen van individualise
ring en solidariteit niet om een tegenstelling maar om een keuzepro-
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bleem. Dat keuzeprobleem is moeilijk genoeg en de morele lading die 
ZO vaak in het politieke debat aanwe7ig is, vergroot de inzichtelijkheid 
van het keuzeproblecm niet. Dat de solidariteit zou verminderen wan
neer niet langer het gezin of het huishouden maar het afzonderlijke 
individu (m/v) als basis wordt genomen, kan niet worden aangetoond. 
Het gaat er eerder om welke verhouding tussen wellre vorm van solidari
teit en welke vorm van individualisering de bes~ waarborgen biedt om 
de legitimiteit vin de verzorgingsstaat te handhaven en de rechtvaardig
heid te vergroten. 

5.6 CONCLUSIE: INDIVIDUALISERING EN SEKSE IN 
POLITIEKE BEELDVORMING OVER DE BlJSTAND 

De bijstand laat als een vergrootglas de problemen zien die voortkomen 
uit de confrontatie tussen de uitgangspunten van sociale voorzieningen 
van de verzorgingsstaat, de veranderingen in opvattingen over seksever
houdingen en de toenemende differentiatie in samenlevingsvormen. 

Dat het gezin als uitgangspunt van de bijstandswetgeving werd geno
men was in 1963 niet vreemd. Het gezin, in de vorm van een gehuwd 
echtpaar met kinderen, was verreweg de meest voorkomende leefvorm 
en overeenkomstig de notie over de goede zeden van.. die tijd. In de idee 
van gezinsbijstand ligt de veronderst:elliilg-besloten van het kostwinner
sprincipe als economisch criterium, van het huwelijk en de daaruit afge
leide onderhoudsplicht als juridisch criterium, van het gezin als sociaal 
criterium en van de onderlinge emotionele en affectieve afhanlceJijkheid 
van de gezinsleden als psychologisch criterium. Die criteria zijn sinds de 
jaren zestig echter uit elkaar gegroeid. 

Er bestaat een dUidelijke relatie tussen de bijstand en aspecten van 
individualisering, met name ten aanzien van de gezinsbijstand. Dat be
treft niet alleen de eerder genoemde uitgangspunten van beleidstechni
sche en juridische individualisering, maar ook de daarmee verbonden 
individualisering in sociaal-culturele zin (met name ontplooiingsmoge
lijkheden, emancipatie en· zelfstandige keuzevorming van individuen, 
met name vrouwen), in demografische zin (verkleining van de huishou
dens) en in economische zin (de wens economisch rdfstandig te zijn, 
meestal opgevat in de betekenis van: niet afhankelijk van andere perso
nen). De problemen die thans worden gesignaleerd met betrekking tot 
de bijstand komen voor een belangrijk deel voort uit individualiserede 
tendensen, maar zijn deels ook door de aanwezigheid van de bijstands
voorziening mogelijk gemaakt en zelfs gecreëerd. 

Een voorbeeld van hoe individualiserende tendensen de bijstandswet 
voor problemen stelt geven de sociologen Van Stolk en Wouters in een 
onderzoek naar vrouwen in een opvanghuis. Zij beschrijven hoe de aan
wezigheid van een minimale bestaansvoorziening voor vrouwen de mo-
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gelijkheden vergrootte om eisen aan hun leven te stellen. De bijstands
wet bood hen een zekere gemoedsrust. W Met name gehuwde vrouwen 
hoeven zich, met de bijstand als mogelijk alterna~ niet langer te schik
ken in een gegeven situatie, maar kunnen eisen stellen aan hun echtge
noot:123 

'Met de sociale voonieningen werd beoogd de welVaart te spreiden 
en sociale zekerheid te bieden, maar onbedoeld en onvoorzien is met 
de instelling ervan tevens de machtsbalans tussen de seksen verscho
ven in de richting van vrouwen. De staat is als het ware in een con
currentiepositie met mannen getreden.'124 

Individualisering in sociaal-culturele zin gaat hier samen met economi
,me individualisering. De aanspraak die gescheiden vrouwen sinds 1973, 
~ de Hoge Raad het nihil-beding goedkeurde, kunnen maken op bij
stand laat zien hoe ook juridische individualisering daarbij een rol speelt, 
vanwege het opheffen van de onderhoudsplicht t1lSSen ex-echtgenoten. 
De bijstand heeft echtscheiding in materiële zin voor vrouwen gemakke
lijker gemaakt, maar WlW'Schijnlijk met name waar al een sociale be
hoefte aan echtscheiding bestond. Men kan niet zonder meer beweren 
dat de toegenomen echtscheidingscijfers zijn veroonaakt door de bij
stand.uS De relatie tussen beleid en maatschappelijke ontwikkelingen 
vertoont een wisselwerking: het beleid 'maakt' de samenleving niet, maar 
bn ontwi1drelingen wel bevorderen. Omgekeerd kan ze ontwikkelingen 
ook belemmeren. Zo hebben de eerder besprobn ontwikkelingen rond 
mogelijkheden tot verhaal en rond de economische eenheid de zoge
naamde gemoedsrust voor gescheiden vrouwen in veel gevallen doen 
omslaan in onrust en is naast de economische afhankelijkheid van hun 
ex-echtgenoot een psychologisch gevoel van afhankelijkheid van de staat 
ontstaan. 

De toeloop Van gescheiden vrouwen in de bijstand is een goed voor
beeld van een van de belangrijkste onbedoelde gevolgen van de wet. 
Terwijl de uitgangspunten van de bijstandswet nog werden beargumen
werd met het vergroten en versterken van het gezin als zedelijke ' en 
maatscbappelijkeeenheid, blijkt de uitwerking averechts te zijn. De para
doI doet zich wor dat datgene wat men door de bijstandsvoorziening 
wilde bestrijden - het vermijden van 'familieruzies'- door de aanwezig
heid van diezelfde voorziening is versterkt. 

De bijstand is gaan fungeren als mogelijke uitweg uit ongewenste af
hankelijkheidsrelaties. Het besef dat de bijstand daar eigenlijk nooit voor 
bedoeld is geweest raakt daarbij op de achtergrond. Een goed voorbeeld 
daarvan is de uitspraak. vail een respondent in het onderzoek dat de 
socioloog Van der Veen in 1990 publiceerde over de effectiviteit en uit
voering van onder andere de bijstandswet: 
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'1k heb nu een vriend en die werkt, als wij zouden gaan samenwonen 
zou ik. mijn uitkering verliezen, dat lijkt me heel vervelend, ik. wil niet 
afhankelijk zijn. Liever afbankeHjk van de GSD dan afhan1relijk van de . 
persoon naast mij. Dus ik. zou daar onderuit proberen te komen, niet 
het samenwonen, maar het afhankelijk zijn. ( ... ) Ik heb het gevoel dat 
je niet afhankelijk mag zijn van je partner, dus in zo'n situatie zou ik 
een constructie zoeken om daar onderuit te komen. Gewoon één van 
beiden op een"'allder adres inschrijven, dat is niet zo moeilijk. '126 

Cruciaal in dit citaat is de zinsnede 'ik. heb het gevoel dat je niet afhanke
lijk mag zijn van je partner' - dat wijst op een individuele norm over 
goed en kwaad die botst met de feitelijke regelgeving. Officieel pleegt 
deze respondent fraude wanneer ze zich op een ander adres inschrijft, 
maar zelf zal ze haar streven naar financiële onafbanlce1ijkheid waar
schijnlijk niet zwaar opnemen. Haar geweten zegt immers dat afhanlcelijk 
zijn van haar vriend erger is. Niet de afhankdijkheid van de staat wordt 
als dreiging gezien, maar de ongewenste afhankelijkheid van een partner. 
Dit voorbeeld kan gelden als onderdeel van zowel sociaal-culturele als 
morele en economische individualisering. 

Het vermoeden van het veelvuldig voorkomen van fraude in de bij
standswet wordt begin jaren negentig als een van de.grootste problemen 
in de sociale zekerheid gezien. Dat proTileem kan bekeken worden vanuit 
vcrschill.ende aspecten van individualisering. Men kan menen dat fraude 
onderdeel vormt van individualisering, voot'7.OVer mensen hun eigen 
zelfstmdigheid boven de noties van solidariteit met en verantwoordelijk
heid voor de gemeenschap stellen. Vanuit dat gezichtspunt wordt indivi
duaJisering gemakkelijk geassocieerd met nonnloosheid. Voor een deel 
zal zeker vermoed kunnen worden dat sommige cliënten de bijstand als 
gemaldrelijke voorziening beschouwen en slechts uit zijn op het vergro
ten van hun eigen particuliere welvaart. Maar de vraag zou ook gesteld 
moeten worden in hoeverre de bijstand de mogelijkheden voor derge
lijke vormen van 'fraude' creëert. Voorzover het om fraude rond leefvor
men gaat. zou dat ook goed een gevolg kunnen zijn van de zeer gedetail
leerde, ondoorzichtige en moeilijk toepasbare regelgeving die op dit ge
bied bestaat. Fraude wordt als het ware uitgelokt en aangemoedigd door 
het aangaan van social'e bindingen en samenwonen financieel te straffen. 
Een vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van leefvormen 
zou de fraude wel eens in sterke mate kunnen doen afnemen. U7 Ook het 
beroep dat gescheiden vrouwen op de bijstand doen is in de loop van de 
tijd weliswaar niet zozeer'in termen van fraude, maar wel steeds meer in 
termen van misbruik. of oneigenlijk gebruik benoemd. In plaats van besef 
van eigen verantwoordelijkheid zouden gescheiden echtparen h~ pro
blemen 'afwentelen' op de ~heid en hun eigen belangen najagen. In 
die zin vormt die kritiek onderdeel van het beeld van de calculerende 
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burger die zijn eigen belang tracht te optimaliseren: door op de meest 
voordelige manier gebruik. te maken van overheidsvoorzieningen. 

De bijstandswet was in de jaren zestig nauw verbonden met waarden 
als vrijheid en waardigheid. De grondslag van de sociale zekerheid was 
gebaseerd op het streven naar zelfontplooiing en geborgenheid in ge
zinsverband. UI Die grondslag lijkt te zijn vervaagd terwijl een nieuwe 
zich heeft ontwikkeld: niet langer ontplooiing maar een financiële afhan
kelijkheid op grond van 8ffecti.eve banden en gemeenschappelijke huis
houdingen is, tezamen met het benadrukken. van de individuele aanspra
kelijkheid, steeds meer centraal komen te St:aan.129 De burger als utilita
rist heeft het eind jaren tachtig in de politieke beeldvorming voorlopig 
gewonnen van de burger als expressionist. 

Het probleem wordt in die visie bij de individuele burger gelegd. We 
kunnen echter ook vanuit een ander gezichtspunt kijken. Wanneer men
sen hun emotionele afhankelijkheidsrelaties willen scheiden van finan
ciële afhankelijkheidsrelaties, zullen ze naar manieren zoeken - 'bereke
nen' - hoe ze hun economische zelfstandigheid het best kunnen waar
borgen. Zij erkennen dus niet de waarden die ten grondslag liggen aan 
de bijstandswetgeving, maar zoeken naar manieren om volgens eigen, 
minder traditionele normen vorm te geven aan hun leven. Naarmate het 
uitgangspunt dat financiële afhankelijkheid van anderen onwenselijk is, 
in bredere kring ingang vindt. zal men minder het gevoel hebben fraude 
te plegen en regels te ontduiken, en meer het gevoel hebben volgens 
redelijke, hoewel niet in de wet erkende, normen van rechtvaardigheid 
te handelen. Vanuit dat gezichtspunt ligt het probleem niet alleen bij de 
burger, maar ook bij de overheid. Zij is te kort geschoten in het op 
consistente wijze aanpassen van regelgeving aan maatschappelijke ont
wikkelingen en veranderende cultuurpatronen. De toenemende maat
schappelijke differentiatie is beantwoord met steeds meer juridische ver
fijningen. De precieze formulering en toepassing daarvan is bovendien 
voor een belangrijk deel ovcrgelaten aan de jurisprudentie, waardoor de 
principiële en ethische aspecten ervan buiten het politieke debat zijn ge
plaatst. 

Wanneer .een individu regelingen afweegt om een zo groot mogelijke 
economische zelfstandigheid te bewaren, is onmiskenbaar sprake van be
rekenend gedrag, maar dat is nog niet hetzelfde als immoreel of onver
antwoordelijk handelen, hedonisme, pure nutsmnimaHsatie of gepassio
neerd eigenbelang. Met name het grote beroep dat vrouwen op de bij
stand doen, kan worden afgeleid uit een verruiming van het besef van 
verantwoordelijkheid wanneer we daarvoor el~enten als eigen keuze, 
autonomie en prudentie 'als kenmerkend beschouwen.uO De wens om 
affectieve en economische banden van el1aw te onderscheiden - en der
halve economische en psychologische zelfstandigheid als twee verschil
lende zaken te zien - kan ook worden ·beschouWd als uiting van mondig-

191 



heid en besef van kwetsbaarheid van emotionele banden. Dat men daar
mee veel minder waarde zou hechten aan emotionele banden is niet 
gezegd.' Geborgenheid.en contact met anderen blijken voor de meeste 
mensen een even belangrijke drijfveer als het najagen VaD eigenhelang. Ui 

Wat men er, voorzover het gescheiden vrouwen betreft. wellicht wel uit 
af zou kunnen leiden is dat steeds meer vrouwen een gelijbraardige 
relatie willen en niet langer bereid zijn economische zekerheid via de 
kostwinner in te' ruilen voor afhankelijkheid en zelfopoffering. Het grote 
aantal gescheiden vrouwen in de bijstand wordt vanuit dat perspectief 
niet gezien als vorm van -eigenbelang, maar als gevolg van ongelijke en 
onrechtvaardige verhoudingen in de individuele levenssfeer, c.q. het ge- . 
zin.1J2 Vanuit dat perspectief zou individualisering meer in termen vim 
gelijkwurdige sekseverhoudingen en psychologische zelfstandigheid 
moeten worden bezien en minder in termen van economische zelfstan-
digheid en het niet nodig hebben van anderen. , 

Een dergelijke benadering impliceert een kritiek op het feministische 
denken en de perceptie daarvan in het beleid, voorzover individualise
ring een eenzijdige nadruk op economische zelfstandigheid is gaan bete- , 
kenen. Economische zelfstandigheid is door feministen lange tijd als 
middel gezien om tot persoonlijke autonomie en zelfbeschikking te k0-
men. Wat cch~ ooit een middel was, is steeds meer een doel op zichzelf 
geworden: binnen het feminisme en ook binnen andere politieke str0-

mingen. Dat idee bleek zich gemakkelijk ,te lenen voor een vertaling 
richting hedonisme en calculatie, terwijl het achterliggende i~al van 
persoonlijke autonomie (in de zin van zelfstandige oordeelsvorming en 
zelfbeschikking) naar de achtergrond is verdwenen. ' 

Hoezeer in de oplossingen voor geconstateerde problemen een eenzij
dige opvatting van individualisering herkenbaar is, kan wellicht het best 
gei11ustreerd worden aan de voorstellen voor de Herinrichting van de 
Bijstandswet die de regering in 1992 naar de Kamer heeft gestuurd.133 In 
die voorstellen houdt de regering onveranderd vast aan de economische 
eenheid en aan de afstemming v.an draagkrachtprincipes op het huishou
den. Van juridische individualisering is dus geen sprake. Om de 'fraude
gevoeliglieid' te beperken wil men slechts strengere controle toepassen. 
Daarmee passeert men de vraag in hoeverre de differentiatie in beleid 
nog is toegesneden op de huidige maatschappelijke verhoudingen. Wèl 
verandert de relatie tossen rechten en plichten. In het wetsvoorstel wordt 
ap1iciet gesproken van een 'recht' op bijstand. Aan: dat recht wordt, 
onder verwijzing naar persoonlijke verantwoordelijkheid, een uitbreiding 
van plichten gekoppeld. De sollicitatieplicht geldt voor beide partners en 
er wordt geen uitzondering meer gemukt voor vrouwen met jonge kin
deren. Terwijl ziJ tot nu toe ontzien werden door de sociale dienst, aan
gezien de zorg v~r :kinderen moeilijk te combineren is met betaalde 
arbeid, moeten ze volgens de voorgestelde regels proberen via betaalde 
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arbeid 'zelfstandig in hun bestaan te voorzien'. Waar sprake is van een 
partner wordt verwacht dat deze de ~ voor de kinderen op zich zal 
nemen, waar het om alleenstaande vrouwen met kinderen gaat, wordt 
kinderopvang als alternatief genoemd. Tegenover de uitbreiding van 
plichten komt nu weliswaar een formeel 'recht' op bijstand te staan, maar 
de hoogte van de uitkering blijft afhankelijk van de leefvorm. Tegenover 
de individuele plicht tot arbeid van vrouwen staat dus geen individueel 
recht op ~ uitkering. Individualisering wordt hier eenzijdig als uitbrei-
ding van Plichten opgevat. ' , 
In 1992 gaat men ook over tot een verscherping van het verhaalsrecht. 

Gemeenten worden verplicht om bijstand terug te vorderen bij een ex
echtgenoot, wanneer de partner door. echtscheiding in de bijstand is ge
komen. Ex-gehuwden konn~ tot twaalf jaar na echtscheiding worden 
aangesproken op de 'uitkering die, aan hun ex-partner wordt uitge
keerd.l14 Op dit vlàk wordt de juridische individualisering reruggedraaid, 
aangezien de onderhoudsplicht nog tot lang na de echtscheiding gevol
gen blijft hebben. 

De bijstandswet uit 1965 vonnde een combinatie van 'oude' en 'nieuwe' 
denkbeelden. Met name de bdeidstechnische individualisering vormt 
een uitdrukking van oudere waardenpatronen. De bestnurslmndige Smit 
ooncludeert in een dissertatie naar dit zogenaamde individualiseringsbe
ginsel dat de bijstandswet van 1965 geen produkt was van de maatschap
pelijke en culturele omstandigheden in het midden van de jaren zestig) 
maar dat de inhoud en de strekking vooral waren gebaseerd op een 
waardepatroon van voor en direct na de Tweede Wereldoorlog. IJS Smit 
geeft aan dat er ook na 1965 in het Nederlandse cultuurpatroon eigenlijk 
gt".en aanknopingspunten meer te vinden zijn voor een beleidstechnische 
individualisering, zoals vastgelegd in de wet van 1965. Het individualise
ringsbeginsel, zoals het eind jaren tachtig bestaat - een discretionaire 
bevoegdheid vaD. gemeenten op vaag omschreven gronden van landelijk 
gestelde regds af te wijken - is volgens hem achtergebleven bij verande
ringen in het cu1murpatroon en de ontwikk.eling van de waarden rond 
vrijheid en gelijkheid. Volgens Smit is dit beginsel de - verouderde -
uitdrukking 'van dezelfde fundamentele waarden van vrijheid en gelijk
heid uit de periGde van de Armenwet' .136 

ren. dergelijks geldt ook voor centrale concepten in de bijstandswet als 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. De manier waarop 
deze begrippen worden ingevuld blijven achter bij de veranderingen in 
h~t cultuurpatroon vanaf de jaren zestig. De pogingen het nihil-beding 
in de jaren tachtig af te schaffen, steunen bijvoorbeeld op traditionele 
opvattingen over persoonlijke verantwoordelijkheid; de uitbreiding van 

• de economische eenheid gaat in tegen de verscheidenheid van leefvor
men, ook binnen één mensenleven; en het formuleren van solidariteit op 
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grond van een verdeling tussen h~oudens, lijkt eerd.~ een overbli~ 
uit de tijc;l dat aan de woon- en huishoudvorm.dc posltle en burgerlijke 
staat van mensen kon wqrden afgeleidt dan een doordacht aiterium dat 
aansluit bij veranderingen in leefvormen en sekseverhoudingen. 

De voorstellen voor Herinrichting van de bijstandswet lossen die pro
blemen niet op. Zo lijken deze voorstellen al bij indiening achterhaald. 
Ze steunen voor een belangrijk deel onveranderd op uitgangspunten die 
nu juiSt de afgelopen twintig jaar voor grote problemen hebben gezorgd, 
waaronder de vele, moeilijk van elkaar te scheiden categorieën van leef
vonnen. Met de nieuwe voorstellen èn met de uitbreiding van het ver
haal, zet men een stap terug naar een oud waarde- en cultuurpatroon en 
vermengt bovendien sociale, juridische en economische aspecten in rela
ties met elkaar. 

De vraag is dan ook of er niet een fondamentdere cherinrichtini m~· 
komen. E& waarin de burger wordt opgevat als een actieve persoonlijk
heid die in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Uitgangspunt daar
voor zou een ethisch-psychologisch begrip van zelfstandigheid kunnen 
zijn: dat ligt dicht aan tegen de idee van zelfstandige oordeelsvorming, 
keuzevrijheid en zelfbeschikking en veronderstelt een actieve v~t
woordelijkheid. U7 Mensen worden daarin in staat geacht om verschil
lende keuzemogelijkheden tegen elkaar af te wegen, ~ mogelijke gevol
gen van hun handelen te overdenken di op grond daarvan verantwoor
delijke beslissingen te nemen. Daar moet dan tegenover staan dat ze ook 
werkelijk inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van hun handelen: 
met betrekking tot de gevolgen van echtscheiding (mogelijkheid tot ver
haal) is dat thans niet het geval.nI Een ethisch-psychologisch begrip van 
zelfstandigheid gaat er ook van uit dat mensen op grond van respect voor 
hun wurdigheid een garantie van een zekere mate van privacy hebben: 
dat impliceert een ruimte waar ze niet gecontroleerd worden en vrij ~jn 
mensen te ontvangen. Het probeert mensen aan te zetten tot actieve 
verantwoordelijkheid door ze daarvoor te belonen: dat impliceert een 
ruime vrijlating van bijverdiensten en het stimuleren van vrijwilligers
werk. Het relativeert de betekenis van economische zelfstandigheid en 
materiêle veorspoed, maar benadrukt de betekenis van geestelijke en 
psychologische zelfstandigheid. Een uitkering die aan deze uitgangspun
ten voldoet, hoeft niet hoger te zijn dan de uitkeringshoogte die eind 
jaren tachtig gangbaar wás; onder bepaalde voorwaarden valt zelfs te 
beargumenteren dat die uitkering lager zou kunnen zijn. Daar zou dan 
echter tegenover staan dat het cliënten gemakkelijk wordt gemaakt bij te 
verdienen en dat ze deze verdiensten ook mogen houden, dat er minder 
bureaucratische. handelingen hoeven te worden verricht en geen controle 
wordt uitgevoerd op de leefvorm of leefomstandigheden, waardoor ont
vangers van de lritk:ering meer bewegingsvrijheid hebben. Ideeën in die 
richting zijn wel geformuleerd voor een (partieel) basisinkomen.. Il~ Een 
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soort basisinkomen zou individueel (los van elke binding met anderen) 
bInnen worden uitgekeerd en laat de ontvanger geheel vrij in het ver
richten van bijverdiensten, het volgen van onderwijs of andere bezighe
den. De uitkering zou kunnen worden aangevuld wanneer men vrijwillig 
maatschappelijke relevante arbeid levert (bijvoorbeeld in de gezond
heids- of bejaardenzorg) of een !lm- of bijscholingscursus volgt. 11ll Een 
dergelijk stelsel zou veel voordelen bieden boven het huidige systeem. 
Maar of. het nu om een (partieel) basisinkomen gaat of niet: om J;'CCht te 
doen aan gelijkwaardige sekseverhoudingen en essentiële uitgangspun~ 
van zelfbeschi1dcin van burgers (mIv), rekening houdend met mogelijke, 
onvoorziene gevolgen van de grote maatschappelijke interdependentie 
tussen verschillende 1eVenssferen, moeten de grondslagen van de oor
spronkelijke bijstandswet opnieuw overdacht worden. Een beheersma
tige aanpassing op enkele punten, zoals de afgelopen dertig jaar meestal 
op ad hoc basis heeft plaatsgevonden en ook in de voorstellen tot Herin
richting zichtbaar is, bn geen oplossing zijn voor een samenleving die 
niet alleen een·zeker bestaansminimum wil bieden, maar ook rechtvaar
dig wil zijn. . 
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