
Te vaak wordt de indruk gewekt alsof het bij het splitsingsstelsel 

gaat om een vaststaand model. Er zijn echter verschillende varian

ten mogelijk. Gezien het belang van de arbeidsparticipatie zou het 

CDA een voorkeur uit moeten spreken voor een variant met de 

volledige tariefsplitsing met factor I, 8. A Is de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen wat betreft de arbeidsparticipatie is opgehe

ven zou een overstap gemaakt kunnen worden naar een splitsings

stelsel met belastingvrije som. 

A 
I tcnminstc vanal 1981 staat 

binnen hct CDA her split

singsstclscl in de inkomsten

belastingcn op 

de agenda. In dat jaar pu

hlicecrdc hct Wctcnschap

pelijk ln'>tituut voor het 

CDA het rapport 'Hcrzic

ning belastingwetgeving', 

waann invoering van het 

'>plit'>ing<,stelsel wcrd gc

advisecrd. 

'Nicuwe wegcn, vaste waarden' wordt 

het splitsingsstelsel aanbevolen in het 

kader van gezinsbeleid. De passage 

Sind,dien duikt dit voor

<ael steeds weer op. Vanuit 

hct CDA- Vrouwcnheraad 

is steeds behoorlijk kri- E. WM. Vllll den Berg 

luidt als volgt: "Cezins

beleid vraagt om ecn sys

teem van belastingen dat 

zorg voor hun kinderen 

mogelijk maakt en stimu

leert, zonder overigem 

daarbij de ontplooiings

mogclijkheden van ouders 

zelf te beletten. Dat vcrgt 

de invoering van een split

singsstelscl in de inkom

stenbelasting, die het 

belasthaar inkomen van 

ti'>ch aangckcken regen het splitsings

stelsel. De belangrijkste bezwaren zijn 

recent samengevat in Signaal nummer 

31 van het CDA- Vrouwcnheraad over 

dit thcma. Niettcmin is het idee op

nieuw onder de aandacht gebracht 

door de Centrale wcrkgrocp van het 

Strategisch Beraad. In het rapport 

beide ouders optelt en in tweeen declt" 

(p 4) 

In de partijraad van 31 mei en 1 juni 

over Nieuwc wegen, va<,te waarden is 

het standpunt van de partij over hct 

splitsingsstelsel in ccn rcsolutie vastge

legd die gocd de vcrdecldheid over dit 

thema in de partij weergeeft. De resolu-
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tie luidt als volgt: 

"Cezien de uiteenlopende opvattingen 

over het splitsingsstelsel is nader onder

zoek nodig naar verschillende vormen 

van een splitsingsstelsel en naar andere 

financiele en fiscale mogelijkheden die 

recht doen aan gezins- en kindvriende

lijk heleid, zoals bctaald zorgverlof 

Centraal in dat onderzock dicnen over

wegingcn van draagkracht en persoon

lijke ontplooiingsmogelijkheden te 

staan. Tevens client acht te worden ge

slagen op de volgende toetsingscriteria: 

geen bcnadeling van de lagere inko

mensgrocpcn. versterki ng van de posi

tic van jonge, startende gezinnen, 

hervcrdcling van betaalde arbeid en on

bctaalde zorgarbeid, vergroting van de 

mogelijkheden tot economischc zclf

standigheid en participatie en het voor

komen van fraude." 
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Kortom: het idee is op de agenda ge

blcven, maar de resolutie bevat een op

dracht tot onderzoek en uitwerking In 

dit artikel wordt daartoe een aanzet ge

geven. Er wordt een inventarisatie van 

verschillende vormen van het split

singsstelscl gegeven Te vaak wordt de 

indruk gcwckt alsof het hij het split

singsstelsel gaat om een vaststaand 

model. Dat is niet het geval: er kunncn 

verschillcnde varianten worden onder

scheiden. lk zal vier varianten beschrij

vcn en toetsen aan de volgende uit

gangspunten: keuzevrijheid, draagkracht, 

arbeidsparticipatie van de vrouw, uit-

AI eerder dit jaar verse hen en in Christen Dcmocrati

schc Vcrkenningen artikelen over een vernieuwing van 

hct belastingstelsel. In CDV nr. 6 (Juni 1996) stond 

een artikel 'Op wcg naar een ( ander) belastingstelsel' 

van mr. L.A. van Rij en in CDV nr. 9 (september) 

stond ccn artikcl 'Vaste waarden langs fiscale weg' van 

mr W.M.C. Visser. 

voering (eenvoud) en kosten. Voor ecn 

dee] overlappen deze met de toetsings

criteria uit de partijraadsresolutie In de 

bijlagcn is ccn doorrekening te vinden 

van de gcvolgcn voor het netto-inko

men van verschillende groepen. 

Uitgangspunten 
Verschillende varianten van het split

singsstelscl worden getoetst aan de 

uitgangspuntcn: keuzevrijheid, draag

kracht, arbeidsparticipatie van de 

vrouw, uitvoering (eenvoud) en kosten. 

lk besprcck de eerstc twee criteria iets 

uitvoerigcr. 

KeuzwrijlJeid 
'Onbctaaldc zorg gelijk verdeeld' heet 

ecn recente notitie van het Ministcrie 

van Sociale Zaken en Werkgelegen

heid. 1 Ook in de laatstc Troonrede 

stond dat de regering initiaticvcn zal 

ondernemen om een bcterc (Ices: gclij

kere) verdcling van zorgtakcn en be

taalde arbeid te ondersteuncn. lk zou 

hiertegenover willcn zetten "Celijk

heid is de grootstc ongelijkbeid" de 

woorden van Thomas More (1478-

15 35) in zijn gcschrilt 'Utopia' 

Een gelijke vcrdcling houdt in dat beide 

partners evenveel tijd aan betaalde ar

beid en zorgtaken besteden. Het i'> cch

ter de vraag of cen gclijkc verdeling van 

betaalde arbeid en zorgtaken door 

iedereen wordt nagestrccfd. Zonder 

twijkl zijn cr huishoudens waarin een 

andere gedachte overheerst. Daarom 

zal de ovcrhcid moeten mogclijk maken 

dat partners vrij zijn in de wijze waarop 

zc onderling betaalde arbeid en zorg 

willcn vcrdelen. Uiteraard kan deze 

taakverdeling gcbasecrd op cen vrijwil

ligc keuze, een gelijke verdeling zijn 

Van invlocd op die vrijwillige keuze is 

ecn aantal factorcn. In dit geval kan 

worden gedacht aan de voorkcur van 
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partner<, voor een hepaaldc taak en bet 

loon dat partners buitcn-;bui-; kunnen 

vcrdicnen. Hij dit laatste wordt gekeken 

naar wat netto overblijft De belasting

belfing i-; hier van belang. 

Dwagkracht 
Hct belastinghetfen naar draagkracht 

houdt in dat hij gclijkc draagkracht ge

lijk belast moet worden en dater mecr 

bela.,ting betaald moet worden naarma

tc de hela'>lingbctaler over een grotere 

draagkracht be.,chikt 2 

hsenticcl bij de belastingheffing naar 

draagkracht i., de wi)ze waarop tcgcn ccn 

ledvorm in de hclastingheffing wordt 

aangekckcn. Fr bc<.taat nameliJk een ver

se hi! of hij de bepaling van de draag

kracht aileen met de bela'.tingplichtige 

zell ol met het gehele hui<;houdcn rckc

ning wordt gehouden. Van een tussen

variant IS sprake wanneer aileen met 

heide partners rckening wordt gehouden. 

De tarief.,tructuur van de Wet op de 

lnkomstenbelasting 1964 richt zich op 

de verschillen in de draagkracht en 

kent daarom ccn prngressief verloop. 

Hoc groter de draagkracht, hoc hoger 

de gcmiddclde belastingdruk wordt. In 

de huidige situatic wordt de draag

kracht van ecn bclastingplichtige ter 

bcpaling van de belasting<;chuld bijna 

aileen gebasccrd op hct inkomen dat 

wordt vcrdicnd. Het is de vraag of dat 

rcchtvaardig is. Fr zj)n nog andere fac

toren waarmee rckcning gchouden zou 

moeten worden. Onder andere devol

gcndc' 

a. Het mkomen, ecn verschil in hoogte 

van het inkomen leidt vanzelfsprc

kcnd tot draagkrachtverschillen Hoe 

huger hct inkomen hoc groter de 

draagkracht 

UlV Ill·% 

b. Het aantal te onderhouden per<;onen; 

Naarmate er meer personen uit een

zclfde inkomen moeten worden 

onderhoudcn kunncn per persoon 

mindcr gocdcrcn worden gekocht en 

daalt dus de draagkracht van dczc 

personen. 

c. De waardc van niet-geldelijk beloon

de arbeid. Consumptic is nict aileen 

mogelijk met behulp van goederen 

en diensten die men zelf koopt Ook 

thui<; geproduceerde gocderen en 

dicnsten zijn waarde.,cheppend De 

waarde van de huishoudelijke arbeid 

b6nvlocdt de hoogte van de draag

kracht. 

d. De gcnotcn hoevcclhcid vrije tijd; In 

ccn huishouding waarin een partner 

cvcnvcel verdient al., een alleenstaan

dc kan de andere partner huishoude

lijk werk verrichten. De waarde bier

van wordt reeds bij onderdeel c hc

schreven en meegerekend. Wannccr 

echter geen betaald wcrk, maar ook 

gecn huishoudelijk werk wordt ver

richt dan zijn gccn draagkrachtver

hogende factoren aanwezig. 

e. Besparing door het vocrcn van een 

gezamcnlijkc huishouding; De draag

kracht van de samcnwonendcn wordt 

positief b6nvloed ten opzichtc van 

de draagkracht van de alleenstaande, 

doordat '>amcnwonenden van allerlei 

goederen gezamenlijk gchruik kun

nen maken tcgcnovcr dezelfde prijs 

die cen alleenstaande hiervoor hc

taalt. Zoals het hui'>, de mcuhelcn, de 

verwarming en de krant. 

De factoren als de waarde van niet-gel

delijk beloonde arbeid, de gcnoten 

hoeveclhcid vrije tijd, en de besparing 

door het voeren van een gezamenlijke 

huishouding spelen bij de bepaling van 

het te beta len he drag a an belasti ngen 

geen rol. Het is dcels bcgrijpclijk waar-
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om niet met al deze factoren rekening 

wordt gehouden. De moeilijkheden die 

zouden ontstaan zijn groat. Een 'hi_q 

brother is watcbmg you'-situatie is dan on

vennijdelijk l:lijvoorbeeld bij de factor 

vrijc tijd zou de fiscus precies moeten 

weten hoeveel vrije tijd een ieder heeft 

en of in die vrije tijd wei of geen waar

descheppcndc activitciten zijn onder-

nomen. 

Met de tweede genoemde factor die de 

draagkracht hc"lnvloedt, hct aantal te 

onderhouden personen, wordt nu wei 

gcdecltelijk rekening gehouden. Een 

kostwinner heeft namclijk cen klein 

voordeel ten opzichte van een alleen

staande cen kmtwinner beschikt dank

zij de overdracht van de belastingvrije 

som over een grotere vrijstelling. In be

perktc male wordt ook rekening ge

houden met de verlaagde draagkracht 

door de aanwezigheid van kinderen. 

Aan een alleenstaande nuder met kin

dcren wordt een groterc belastingvrije 

som toegekend. 

De toerekeningsstelsels 
De toerekening van de inkomembe

standdelen aan het individu of de ge

meenschappelijke partners kan op ver

schillende wijzcn gebeurcn. Hicrvoor 

bestaan diverse stelsek Deze worden 

in de volgcndc paragraaf besproken 

Probleem bij her heften van belasting 

naar draagkracht, is Met welke eerder 

genoemde facroren client rekening te 

worden gchouden~ Dienr her de draag

kracht van de alleensraande te zijn of 

toch dat van de huishouding7 Hiervoor 

worden in de wetenschappelijke litera

tuur" de volgende stelsels van de in

komstenbelasting onderscheiden. 1-lij 

deze stelsels komen van de reeds be

sproken draagkrachrbepalcnde factoren 

slechrs in aanmerking her inkomen en 

het aantal te onderhoudcn pcrsoncn. 

Elk stelsel hccft z'n cigen wijze van toe

rekening van inkomsten aan de perso

nen van de leefvorm. 

Het samenuoegi11gsstelsel 
l:lij toepassing van dit stelsel worden de 

inkomsten van de gczinsleden samcn

gevoegd. Het gezin(shoofd) ontvangt 

een aanslag waarbij door toepassi ng 

van inkomens- of belastingreducties 

rekening wordt gchouden met de ge

zinsomstandigheden De belasting kan 

als een pure gczi nsbclasti ng worden ge

karakterisecrd. 

Het sfllitsiHgsstclsel 
llij toepassing van het splitsingsstelsel 

worden de inkomsten van aile gezinsle

den samengcvocgd en vervolgcns in 

gelijke parten toegerekend aan aile ge

zinsleden die daarvoor als individuen 

naar een individueel tarief worden be

la'>t. l:lij de toerekening aan de gezins

ledcn kunnen desgewenst ook verschil

lende equivalentieciJfers worden tocgc

past, afhankelijk van het aantal en/of 

leeftijd van de gezinsafhankeliJke kin

deren of partner. In wezen is ook spra

ke van een gezimbela'>ting. 

Het i11diuiduele stelsel 
Wanncer gckozen wordt voor ccn stel

scl waarin het individu los van zijn sa

menlevingsverband als hefhng'>Subjecr 

wordt gekozen, is het individuclc srel

sel het stelscl dat voor toepa55ing in 

aanmerking komr. BiJ toepaS'>ing van 

dit stelsel wordt icdcr gczinslid over 

zijn cigen inkomsten belast naar een in

dividueel tarid. 

H et heflerkte-smnmuoegiHgsstelsel 
Een tusscnvorm tus<,en een pure gezins

belasting en ecn indJviduele hefting i'> 

het beperkt-samenvoegingsstel<,el l:lij 
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dit <,telscl wordt samenvoeging van de 

inkom<;ten der gezinsleden als uitgangs

punt genomen. Sommige gezinsleden 

worden echtcr voor bepaalde inko

mensbestanddelen zelfstandig naar een 

i ndividueel tarief helast. 

mogen en winst uit aanmerkelijk be lang 

worden nog wei bij elkaar gevoegd. 

Terwijl dczc twee bestanddelen van het 

inkomen, vroeger aan de man werden 

toegerekend, gebeurt dit thans aan die

gene van de partners met het hoogste 

persoonlijke inkomen. Bij 

Tot 1973 werd al het inko

men van het gezin als van

zelfsprekendheid bij de 

Het verdient 
een evenhoog inkomen 

van beide partners wordt 

dit aan de oudste van de aanbeveling om in 
man belast. Er was '>prake 

van het samenvoegings
het splitsingsstelsel 

twee toegerekend. 

Naast dit beschreven ver

schil tussen gehuwdc en 

ongehuwde partners is er 

ook ccn belangrijke ovcr

cenkornst. Heide soortcn 

huishoudcns kunnen aan

spraak rnaken op de rno

gelijkheid van overdracht 

stelsel. Dit gold echter ai ook rekening te 
leen voor gezinnen die 

waren verbondcn door 
houden met de 

middel van het huwelijk draagkracht-
Ongehuwd samenlevende 

partners werden belast 
verlagende factor 

volgen., het individuele kinderen. 
stelsel. Doordat bij het 

-;arnenvoegingsstelsel al het inkomcn 

hi) elkaar wordt opgetcld en bij de man 

wcrd helast, werd slcchts eenmaal gc

hruik gemaakt van de lagere belasting

schijttaricven Het gczin had door deze 

samenvoeging al spoedig te maken met 

het hogcre tarief, dit vanwege de pro

grcssie In kite kan dit als een tiscalc 

'>traf' op het huwelijk worden gczien. 

Vanal 1973 is er <;tapsgewijs een aantal 

wijzigingcn in de toerekening opgetre

den. 

In de huidige 'iituatie geldt voor ge

huwdcn en ongehuwden nog steeds 

ccn verschillcnd liscaal regime Voor 

ongehuwdc partrwrs wordt nog steed., 

het individuelc '>telsel gchanteerd Voor 

gehuwdc partners is de vanzellspre

kcndhcid datal hct inkomen bi1 elkaar 

were! gcvoegd vcranderd. lleide part

ncr-; worden voor de winst uit ondernc

ming, inkomstcn uit arbeid en inkom

stcn in de vorm van periodieke uitkc

ringen zeltstandig belast De ovcrige 

lwce van de vijl hronncn die de inkom

stcnbc]a.,ting rqk i-;, inkomsten uit vcr-

CIJV Ill% 

van de helastingvrije som 

aan de andere partner. Deze faciliteit 

houdt in dat de aanwezigheid van ecn 

partner van invloed is op de hoogte van 

de belastingschuld. Hierdoor is cr geen 

sprake van een echt individueel stelsel 

zoals in hct begin van hct hoofdstuk is 

beschreven. 

Een keuze voor het splitsingsstelsel 

wordt ingegegeven door de overtuiging 

dat de overhcid niet client te kiczen 

voor neutralitcit ten aanzien van de 

lccfvorm waarin mensen Ieven, maar 

wei voor neutraliteit ten aanzien van de 

wijze waarop hct inkomen in twee-pcr

'>Oonshuishoudcns wordt ingebracht. 

Her splitsingsstelsel is crop gericht gc

lijke huishoudens met gelijke inkomcns 

gelijk tc bclasten. In hct huidige stelsel 

is er ten onrcchtc bijna geen vcrschil 

mccr tussen een allcenstaande en een 

alleenverdiener. 

Varianten van het 
splitsingsstelsel 
Twee va ricm tw 

Veelal wordt in de literatuur, maar ook 
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Bij bet splitsingbestel met helastingvrije som ontstaat ew admi11istratieve uitbreiding 
omdc~t alle tweepersoonshwshoudetJs twee aanslagen krijgn1. (jato /)ijkstra BV) 

binnen het CDA, over het splitsings

stelsel gesproken. Dit wekt de <>uggestic 

dat er slecht een mogelijkheid van 

<>plitscn bestaat. Er zijn echter diverse 

manieren van splitsen van het inkomcn 

mogclijk. lk bespreek er hier twee: de 

grondslagsplitsing en de tariefsplitsing. 

Bij de grondslagsplitsing wordt van bei

de partners het bclastbaar inkomen 

herckcnd, vervolgens worden deze bij 

elkaar opgeteld waarna ccn dcling 

plaatsvindt. Dit kan zowel door factor 

twee worden gcdeeld als wei door een 

lagere danwel een hogerc factor. Dit is 

afhankelijk van het eventueel rekening 

houden met schaalvoordelen danwel 

met eventueel kinderen die de draag

kracht verlagcn 

Bij tariefsplitsing vindt geen optelling 

van inkomens plaats, doch overdracht 

van onbenutte schijflengtcn. Aan ccn 

kostwinncr wordt dan een tweemaal zo 

grote belastingvrije som gegeven, daar

na een twccmaal zo lange eerste schijf 

om tenslottc ook een dubbele tweede 

schijf te geven. Ook hier is theoretisch 

cen andere factor dan twee in te bou

wen. Door de schijvcn niet twee maar 

bijvoorbeeld maar 1, 8 maal zo groat te 

maken. 

In feite vindt in bet huidige stelsel ecn 

vorm van taricfsplitsing plaats Omdat 

de huidige kostwinner de onbenutte 

belastingvrijc som van de partner kan 

gebruiken 

lk stel hier beide varian ten aan de orde. 

Aan bet eind van de bespreking van cl

ke variant zal ook aangcgcvcn worden 

hoe daarin de draagkrachtverlagende 

aanwezighcid van kindercn vcrwerkt 

kan worden. 

Grands lc~gsplitsi11g 
Variant A: Splitsingsstelsel met 

belastingvrije som 

In deze variant worden beide inkomcns 

opgctcld en precies in gelijke parten 

aan de partners verdeeld. Bij beidc part

ners wordt van bet gclijkc onzuiverc 

inkomen de belastingvriJc som alge

trokkcn, waarna over bet resterende be-
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lastbaar inkomen belasting wordt gehe

vcn. De bclastingvrije som kan worden 

afgetrokkcn tegen cen percentage oplo

pend tot 60% lkidc partners hebben 

een gelijk netto inkomcn. 

De voordclen van deze variant zijn: 

* lliJ een gelijk inkomen van een een

per;oons- en een tweepersoonshuis

houden'' zal een twccpcrsoonshuis

houdcn ccn lagcrc7 belastingdruk on

dervinden. Er moeten immers meer 

menscn van hctzeltde inkomen le-

ven. 

* Aile tweeper<,oonshuishoudcns met 

ccn cvenhoog inkomcn hebben de

zelfde belastingdruk. Huishoudens, 

waarbij het inkomen op ongclijkc 

wijze door partners wordt inge

bracht, zullen niet Ianger hscaal wor

den achterge<:teld en zwaardcr be last. 

* llij invoering van het splitsingsstelscl 

voor aile tweepersoonshuishoudcns 

is de hscaal ongelijke behandeling 

van gehuwd en ongehuwd samenwo

ncnden voorbij. 

De nadelcn van dcze variant zijn: 

* Daling van de belastingopbrengst 

met 4 miljard guldenB 

* Afremmende werking van de arbeids

participatie van de tweede partner.'' 111 

* ProhJt ligt voornamelijk bij kostwin

ner; met hogere inkomens. 

* Administraticvc uitbrciding omdat 

aile tweepersoonshuishoudens twee 

aan;]agen krijgen 

Doordat aile twce pcrsoon<>hui<>hou

dens op gelijke wijze worden belast be

staat er een volstrekte neutraliteit ten 

aanzicn van de wijze waarop het inko

men in een tweepersoonshuishouden 

wordt verdiend. Toch is het goed nate 

gaan welke andere aanpassingen van 

hct bclastingstelscl in combinatie met 

([ lV I 11:'!6 

het splitsingsstelsel mogelijk zijn opdat 

de zojuist genoemde bezwaren worden 

verzacht. In dit geval kan worden ge

dacht aan de omzetting van de belas

tingvrije som in ecn tax-credit. 

In deze variant kan ook de draagkracht

verlagcndc factor 'aanwezigheid van 

kinderen' meegerckend worden. Ecn 

mogelijke vorm daarvoor is dat bij de 

aanwezigheid van drie of mccr kindc

ren kan worden gedecld door de factor 

2,05 llij aanwezigheid van 1 of 2 kin

deren kan worden gedeeld door factor 

2,0. En zijn er geen kinderen in een 

huishouden dan dient het inkomen 

door 1,95 gedeeld te worden. 

Variant B: Splitsingsstelsel met tax 

credit 

In deze variant worden beide inkomens 

eveneens opgeteld en in gelijke parten 

over de partners verdeeld. Over het 

dan ontstane bedrag wordt meteen be

lasting geheven Van de dan ontstane 

bclastingschuld mag een gedeelte ter 

grootte van 37,5% van 7003 ( =2626) 

gulden worden afgetrokken De belas

tingvrije som is omgezet in een tax

credit. Voor clke belastingplichtige is de 

besparing vanwege de tax-credit even 

groot. Dit in tegenstelling tot de voor

delen van ccn belastingvrije som, die 

voor hogere inkomens grotcr zijn. 

Variant A biedt voordelen 
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voor belastingplichtigen die 

in de tweede of derdc schijf 

bclasting bctalen en die een 

partner hebben die een ot 

twee schijven lager zit, dan

wei helemaal gcen belasting 

bctaalt. De omzetting van 

een belastingvrije som in een 

tax-credit, zoals in variant 13 

geschiedt, heeft voor icdcr

Een splitsingsstelsel 

met belastingvrije 

som pakt te duur 

uit en is schadelijk 

voor de 

arbeidsparticipatie. 

een nadelen die in de tweede en derde 

schijf belasting betaalt. Ook voor die-
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gene die geen voordelen van hct split

singsstclscl hebben, kostwinners en 

partners die heiden in de tweede of bei

den in de derde schijf be lasting betalen. 

Door deze omzetting zal de toename 

van de netto-inkomsten van de kost

winner beduidend kleiner worden. Een 

ander voordeel is dat het budgettaire 

gat met maar lidst 2,5 miljard gulden 

kleiner wordt dan bij variant A! 1 1 AI 

met a! kan worden gesteld 

kostwinner moet in ieder geval niet 

ontmoedigd worden de arbeidsmarkt te 

hetreden. Het dilemma is dat enerzijds 

de kostwinner gebruik wil maken van 

de lagere helastingschijven, zodat diem 

belastingdruk gclijk wordt aan de belas

tingdruk van huishoudens met cen 

evenhoog totaal inkomen. Anderzijds 

moeten de !age helastingschijven be

schikbaar blijven om de arbeidsparti-

cipatie van de partner van 

dat bij variant B de voor-

delen van variant A ge

handhaafd hlijvcn, terwijl 

twee grate nadclcn van va

riant A worden opgehe

ven. Variant B verkrijgt 

daarom de voorkeur hoven 

variant A. 

de kostwinner niet te ont-
Volledige 

moedigen. 

tariefsplitsing met Van bclang is om na te 

gaan welk dee! van de 

ongebruikte schijvcn mag 

worden ovcrgeheveld. Een 

tariefsplitsing waarhij de 

volledig ongebruiktc lax

credit, eerste en tweede 

schijt kunnen worden over

gedragen heeft dezclldc fi

nancicle consequenties als 

een grondslagsplitsing met 

factor 2. Aileen de uitvoc-

factor 1 , 8 is 

goedkoop, 

bevordert de 

De aanwezighcid van kin

deren kan op dezelfde wij

ze verrekend worden als 

hij variant A. 

arbeidsparticipatie 

en leidt niet tot 

verhoging van het 

Tariefsplitsing 
Algemeen 

aantal aanslagen. 

Het oorspronkelijke budgcttaire tekort 

van 4 miljard gulden (variant A) wordt 

bij omzetting van de belastingvrije som 

in een tax-credit (variant B), voor een 

groot gedeelte afgewenteld op diegene 

die voordcel hcbhen van het splitsings

stelsel. Daarom wordt in de volgende 

varianten steeds uitgegaan van deze 

omzctting Bij het handhaven van de 

helastingvrije som kan uiteraard, in 

plaats van de genoemde omzetting, ook 

het belastingtarid omhoog hctgcen 

lcidt tot een afwenteling op aile helas

tingplichtigen. Dit resulteert in andere 

negatieve effecten. 

Naast de twee in variant B opgeloste 

prohlemen resten cr nog twee andere 

problemen: Er client geen administratie

ve uithrciding bij de belastingdicnst 

plaats te vinden en de partner van de 

ring verschilt. Maar in de 

tariefsplitsingsvariant is het goed mogc

lijk om toe te staan dat slechts de belas-

tingschijven van de kostwinner met I ,8 

worden verlengd en cr dus in feite maar 

4/5 dec! van de helastingschijven van de 

nict-hetaald werkverrichtendc partner 

wordt overgeheveld. Het restant, dus 

1/5 dec! van de helastingschijven, mag 

niet worden overgcheveld. Dit blijft bij 

de niet-werkende partner, hetgeen als 

ccn stimulans client om toch maar voor

al betaald werk tc gaan verrichten. 

Fen andere reden die pleit voor een ta

ricfsplitsing is dat volstaan kan worden 

met slcchts een aanslag in het geval van 

een kostwinner, zodat invoering van 

cen splitsingsvariant geen administra

tieve rompslomp met zich meehrengt. 

Daarom wordt in de volgende varian

ten de tariefsplitsing uitgcwerkt 



Variant C: Volledige tariefsplitsing 

met factor I , 8. 

13eide partners hebben een lllx-ucdit, een 

eer<;tc '>chi)f, een tweede schijl en een 

dcrde <,chijl Deze variant biedt de mo

gelijkheid aan de mcest verdienende 

partner 0111 maximaal 4/5 dee! van de 

tax-credil, 4/5 dee! van de eerste en twee

de schijl van de minst vcrdicnende part

ncr te gebruiken Het restcrcnde t/5 

dec! is nict ovcrdraagbaar en kan uitslui

tend vanwcge de pcr<,oonsgebonden

hcid door de 111instverdienende worden 

gebruikt. Hctgcen inhoudt dat, wanneer 

deze partner geen betaald werk ver

richt, 1/5 dee! van de tax-credit, 115 dec! 

van de ccrste en twecde schijf verloren 

gaat. 

Wanneer de minstvcrdicnendc een 

klein inkomen hedt ten bedrage van 

I 30.000,- dan client dit in de eerste '>Chtjl 

tegen .37,5% tc worden bela<,t hetgeen 

op cl'n hl'la'>ting'>chuld van I 11.250,

uitkol11t. Htcrop komt in mindcring de 

tax-credil van 2626 gulden Omdat van 

de eerste schijl <,lcchts f 30 000,- van de 

145.325,- is gcbruikt mag de rest aan de 

111ee<;tvndienende partner worden 

ovcrgedragcn, i111111ers het restant blijlt 

hinncn het maximum van 4/5 dec!. Van 

de tweede schijl die in dit geval bij de 

minstverdicnende ongebruikt blijh kan 

wederom <;lcchl'> 4/5 dee! worden over

gl'dragen Doordat ecn gedeelte van de 

t<1x-credil en de eer'>te twel' schijven pcr

<,oomgehondetl zijn, blijh er voor de 

partner die gccn hetaald werk vnricht 

cen !Iinke li'>calc '.ti111ulans aanwczig 

0111 wei hl'taald werk tc gaan vcrrich

ten. De stimulans om te wcrken is voor 

een inkomen van nul tot 1 3 000 gulden 

llink grotcr dan bij het huidigc stclsel. 

Dit i'> een voordcel van grote betekenis, 

omdat het aanbod van vrouwen op de 

arheidsmarkt bij variant A een flinkc 

klap zou oplopen. De voordelcn, die 

UlV tO'% 

een kostwinner met l'Cn hoog inkomen 

bij deze variant heeft, bedragen nog 

maar slcchts ruwweg de helft van de 

voordelen die bij variant A ontstaan. 

Deze vorm van splitsing, die budgcttair 

gezien weer goedkopcr is dan variant B 

hccft op tweeverdieners dezelfcle in

vloed als variant B. Het grote voordeel 

van de variantcn A en B, dat tweeper

soonshuishoudens altijd gelijk worden 

behandeld, gaat bij variant C gcdcelte

lijk teniet. Huishoudem met een kost

winner ondervinden een grotcrc bclas

tingdruk dan huishoudens waarbij de 

tweede partner ccn klein inkomen 

heeft. Een ander voordccl is dat het 

budgettair gezien vee! minder kost. Het 

laatste voordeel dat de tarielsplitsing 

biedt, is dat hct aantal belastingplichti

gen dat ccn aanslag krijgt niet toe

neemt in vergelijking tot het huidige 

aantal en dat de inkomens niet in elkaar 

verwikkeld raken.t2 

Wanneer aileen wordt gelet op ccn ver

de ling gebasecrd op cen vrijwillige keu

ze gcmaakt door partners, dan client 

toch de voorkeur tc gaan naar variant B 

en client variant C te worden verwor

pen. Er is namelijk geen volstrekt vrij

willige keuze met betrekking tot de 

verdeling van de zorgtaken meer. 

Echter bij het benadrukken van de 

arheid'>participatie komt variant C in 

beeld. 

l:lij invoering van splitsingsvariant C, 

kan ook rekening worden gehouden 

met de draagkrachtverlagende aanwe

zigheid van kinderen in plaals van 4/5 

dee! kan dan 5/5 dec! van de tax-credit, 

de ecrste en de tweede schijf worden 

overgedragen bij de aanwezigheid van 

3 of meer kinderen. Bij de aanwezig

heid van 1 of 2 kinderen mag slechts 

3/4 dec! worden overgedragen. Mach

ten in een huishouden gccn kinderen 

aanwezig zijn dan wordt de overdracht 

< 
m 

z 

m 

c 

z 
(J 

m 

r 

Vl 

z 
(J 

Vl 

r 

Vl 

r 



( Vl 

. ,_] 

I 
: WJ 

I 

•: Vl 

'z 

If-

: Vl 

. ,_] 

I WJ 

: CCl 

II.] 

.z 

::J 
:WJ 

·z 
I~ 

IWJ 

> 

I 564 

van tax-credit en de eerste en de tweede 

schijf slechts bcperkt tot de hclft. 

Variant D: Gedeeltelijke 

tariefsplitsing met factor 1, 8. 

Deze variant wijkt nauwelijks af van de 

vorigc. In plaats van de overdracht van 

maximaal 4/5 dee! van de tax-credit mag 

hier de volledige tax-cred1t aan de ande

re partner worden overgedragen. Hier

mee wordt vooral tegemoet gekomen 

aan de nadelen die kostwinners onder

vinden van de slechts partiele over

dacht van de tax-credll. 

De stimulans voor de twecdc partner 

om te gaan werken is bij ccn inkomen 

van 0 - f 9065,- per jaar gelijk aan de 

huidige maar boven de f 9.065,- neemt 

de belastingdruk van hct gehele huis

houden over dat marginale inkomen 

toe en de stimul~ns om te werken a f. 11 

Bij een inkomen hoven de f 9065,

neemt hct gedeelte van de eerste schijf 

dat kan worden overgedragen aan de 

partner namelijk af 

De stimulans om betaald werk te gaan 

verrichten is in variant [) wei veel gro

ter dan in variant A Echter ook hier 

gcldt evenals bij de vorige variant, dat 

er geen volkomen gelijkstelling meer is 

tussen aile tweepersoonshuishoudens. 

Dcze variant zal goedkoper zijn dan 

variant B maar duurder dan variant C 
De aanwezighcid van kindercn kan op 

dezelfde wijze als bij variant C worden 

berekend, echter met dit verschil dat 

niet de tax-credit en de eerste en tweede 

schijf worden bedoeld, maar slechts ai

leen de eerste en de tweedc schijf Dit 

omdat in variant D in z'n originele 

vorm ook slechts de eerste en de tweede 

schijf konden worden overgedragen 

Conclusie 
Resumerend kan worden gesteld dat 

variant A ondanks z'n volledige gelijk-

schakcling van aile tweepersoonshuis

houdens te duur uitpakt en teveel scha

de aanricht aan de arbeidsparticipatie 

en wellicht ecn administratieve romp

slomp met zich meebrengt. 

Variant B is vee I minder duur. De doel

stelling van een verdeling van zorgta

ken die gebasecrd is op een volledig 

vrijwillige keuze wordt hier behaald. 

Echter variant B is wei schadelijk voor 

de arbeid'>participatie 

Variant C is goedkoop, bevordert juist 

de arbeidsparticipatie ten opzichte van 

de huidige '>ituatic, heeft geen vcrho

ging van het aantal aanslagen. Nadeel 

is dat de vollcdig gelijke bchandeling 

van aile tweepersoonshuishoudens, en 

dus de vrijwilligc keuze omtrcnt de ver

deling van zorgtaken, nict geheel 

wordt gehaald 

Bij variant D is er evenecns geen vol

komen gelijke behandeling van aile 

tweepersoonshuishoudcns en wordt de 

arbcidsparticipatie niet bevorderd. De 

doelstelling van een vrijwillige keuzc 

met betrekking tot de verdeling der 

zorgtaken is voor het CDA van groot 

belang. 14 Ditzelfde gcldt voor een mil

dcre behandeling van de tweepcrsoons

huishoudcn. Het is daarom dat al sncl 

de voorkeur voor variant B zal worden 

uitgesproken. 

Echter wanneer rekening wordt gehou

dcn met de Partijraadsresolutie waarin 

wordt bcnadrukt dat cr een herverde

ling van betaalde arbeid en onbetaalde 

zorgarbeid, ecn vergroting van arbeids

participatie en het voorkomen van frau

de moeten plaatsvinden dan is variant 

C ccn betere optic. Aileen dan worden 

lagere inkomensgroepen benadeeld met 

maximaal 1/5 deel van de tax-credit 

( =525 gulden) Dit was volgcns de re

solutie niet toegestaan, zodat op dat 

punt variant D beter is. Maar hier is 

echter geen stimulering van de arbeids-

CDV 10:'!6 



participatie aanwezig. AI met al di~nt 

bet CDA g~zi~n het bclang van de ar

beid<;participatie eer<,t zijn voorkeur 

voor variant C uit te <;preken. Wanneer 

over een aantal decennia vrouwcn en 

mannen vol<;trekt gclijke kansen op de 

arbcidsmarkt hebben en cvenveel be

taald wcrk verrichten dan i<; zondcr dat 

cr schade aan de arbeidsparticipatie 

wordt aangericht een ovcr<;tap naar va

riant A mogclijk. H~t verdient vcrdcr 

aanbeveling om in hct splitsingsstelsel 

ook rckcning tc houden m~t de draag

krachtverlag~nde factor kinderen. Bij 

elke variant is daartoe een voorstel ge

daan. De voorkcur voor variant C blijft 

dan ook gehandhaafd. 

E. Wi\'1 lhlll den Bm} is student fiscalc ccorw

IIIJC Emsmus l!Hiucrsitcit Rollerdam, lid 1'1111 
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Wl-commissic uoor Cczi11s- c11 jmHilicbelcid 

No ten 
( )nhl'l<!dUc ZO)(} ,jc/rJk Pn,ltcU. Toekom~hcrrdno's POOl 

/JtTPc!!ldnr,j PdJJ tlii/Jc/lli!Lie zor_,f<~rhcui, i\111ll'>tcric 

van Sou ale Zakcn en WerkgclcgcnhcJd, oklo

her 11J1J5 

E.N Kertz man. He/c~,lnl_i)l'ejfl!ll} Pdll ,;clmre,lcn m on

'JcllHU'Ji 11 h-;calc monograi 1een Klu\vcr 1 1)71), 

l'J 

F N Kertzman. BcLr~i111!}11t:{fnr!} 1'<111 1)cl1llll'dcn Cll 

o!li}chw!ldt·rl hscalc monogra!ieen Kluwer 1 Y79, 

lH 

] __ (; ,\j Steven-., /5c/,i'llll!} Jlddr,frud,}i..Tdchl t 11)8(}1, 

II!J 

If l ( "hn'>tlJJJl<,C En/l('i:,lcl uoo1 ,/1 tHkom'ilcii/Jclil'-

11111}, j()()l) 

(> ()ndcr cell l\\'l'Cper-,oon'->hlll'>houdcn wordt 

ver'>tJJll ccn IHII'->houdcn VJ!l twcc pJrtrK'h 

7 ( )ok nu k0n '>pr,lkc ZTJ11 van ccn le~gerc heLJ'>

trngdruk e~]o:, gevolg van dc overdrJcht van de 

lwiJ<,tlngvn]c o:,om D1t 1'-> cchtcr moJr ccn fraL

tJc 

( ·ommJ<,<,Ie Steven<, 111 rapport Crdil~} of ntcl 

{) K N1cmvcnhurg, 'h-.cuo:, en Jrlx·Jd'-.marktpJrtl

upatJC door vrouwen', ESB 5- 1)-1 ~) 1)0. 

!0 HourP,ICIIl"JTHoldtc. t\111ll<,tenc van frnanuen 11)!J-t

I 1 In de hu1dTgC '->ltl!JtJe kan clke helJ'->llllgphchtJ

gc JJn<,praJk maken op een hela-.tJngvnJC <:.om 

dte tcgcn hct mJrglllJie tancl kJn worden al

gctrokkcn Ucze dtcnt tcr hnJnucnng vJn het 

-.pllhlng<,<,tc\.;,cl :vanJnt H1 le worden omgczet 

in een lox-ucdtt Hogere 1nkomen<> ondervinden 

htervan een grotere \ac;t 

Berekenlllg: (aantal belac;nngplJLhtlgen) 

BJ'->i'->ctttrek taridgr 2 ~ 02.i 000 

Dubbclc altrck tanelgr 3 1.298 llllll 

8asic;J!tr alleemt ahrek tJndgr 4 65 000 

allcen<.l en extrJ aftrek tJridgr 5 29 000 

Tote~Jl 5.415.000 

Van dezc mcmen d1e een ot andere be]a<;ttng 

vrr]c <,om hehben hetaalt 62,3 1
){) helac;trng 1n de 

eer'::ote <:.ch1jt. 31 ,WX) van de me men z1t in de 

tweede <:.chi)L Her re.;;tant 5/J 1XJ 111 de dcrde 

r.,chiJl. De hela<,ttngvrl)e som wordt in de ge

noemdc '>Lhl)ven tegen ver<:.chdlcnde tJneven 

J!getrokken, 37,5 1Xl , 50% , 60% Door hct ge

wogen gemiddelde tc nemen komt er een afrc

kenpercentage van 42,8% Door het gewogen 

gemiddelcle te nemen van her aantal mensen 

dat 111 de vcr<>chillende tanefgroepcn zittcn cn 

de gemtddelde groottc van de bclast1ngvr!Je 

-.om \Vordt de totalc bcb.;;ttngvrl)e <:.om 111 

Nederland hekend 

4 IJ2J ()()()X 7()01 ~ }~ 173 069 ()()() 

l 2'18 IJ(JO X l41l06 c l ~ 17') 788 ()()() 

(>5 ()()() X 12606 c 819 J<)() ()()() 

29 ()()()X l ~2()<) - 528 061.0()() 

5 415.000 beta len 47 700 308.000 gulden aan 

hela-.tlllgvnjc som in Nederland 

47 700 miljoen tegen gemJddcld 42,8% I'> 20,4 

mdjard. Doordat biJ een taxcrcd1t het gemtd

deldc taneJ dJJlt tot 37,5 1Y!J neemt de heb<,tJng

opbreng<:.r toc met 142,8%-~7,5 1XJ'I x 47.700 

mdJoen - 2.528 mdJoen gulden 

12. D1t zijn hezwJren van hct C:DA- Vrouv,'en

heraad d1e ZIJtl geu1t in Sujt1,1lnr 11 

13 Hct bed rag van <)()65 gulden I'> 1/5 dcel vJn de 

ecrste o,ch!Jt dre cen grootte van 45325 gulden 

hec!t 

14 J>ro_1}ilm I'd// l/ilgdtt£Hlii/IICII Jrtikcl 4(J 
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Bijlagen 
Gevolgen voor het nettoloon zonder differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant A 
Verandering in procenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 14, I +6,7 + 1,5 0 

100.000 +7,5 +4,7 +0,9 0 

75.000 +3,2 +I ,2 0 0 

50.000 0 0 0 0 

30.000 0 0 0 () 

Splitsingsvariant B 
Verandering in f>rocenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 0,8 -2,2 

100 000 +6, I +'l,8 +0,2 -0,8 

75 ()()() +'l,2 + 1,2 0 0 

50.000 () () () 0 

30.000 0 0 0 0 

Splitsingsvariant C 
Verandering in f>rocenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 +9,5 +3,5 -0,8 -2,2 

100.000 +3,5 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +2,2 + 1,2 0 0 

50.000 -1,4 0 0 0 

30.000 -2,1 0 0 0 

Splitsingsvariant D 
Vmmdering in {>rocwten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 10,0 +3,5 -0,8 -2,2 

100.000 +4,4 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +3,2 + 1,2 0 0 

50()()() 0 0 0 0 

30.000 0 0 0 () 

CDV 10/% 



Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant A met factor 1,9 5 
Verallderillg ill procwten van !Jet nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 

200 000 + 11,3 

100 000 +o,o 

75.000 + 1,8 

50()()() -1,2 

30.000 -1,1 

Splitsingsvariant A met factor 2,0 
Vmmderi111} in procclllen van helllettoloo11 

80/20 o0/40 

+4,5 -0,6 

+3,9 -0,4 

-0,1 -1,2 

-1,2 -1,2 

-1,1 -1,1 

aanwezigheid van I of 2 kinderen 

50/50 

-2,1 

-1,3 

-1,2 

-1,2 

-1,1 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 

200.000 + 14,1 

100.000 +7,5 

75.000 +3,2 

50()()() 0 

30.000 () 

Splitsingsvariant A met factor 2,05 
Vmmdering ill fnocentf11 Pall !Jet 11ettoloon 

80/20 60/40 50/50 

+6,7 + 1,5 0 

+4,7 +0,9 0 

+ 1,2 0 0 

0 0 () 

0 0 0 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 17,0 +9,7 +4,3 +2,7 

100.000 +8,9 +o,o +2,2 + 1,2 

75.000 +4,5 +2,5 + 1,2 + 1,2 

50.000 + 1,2 +1, 1 + 1,1 + 1,1 

30.000 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 

CllV 111.''!6 
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Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant B met factor 1,9 5 
VeranderiHq in procentw uan het nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 

100.000 

75.000 

50.000 

30.000 

+9,9 

+4,2 

+ 1,8 

1,2 

-1,1 

Splitsingsvariant B met factor 2,0 
Veranderirr_q ill proce11ten l){1f1 l1et 11Cttoloon 

+ 1,7 -3,3 

+ 1,9 -1,fl 

-0,1 -1,2 

- 1,2 -1,2 

-1,1 -1,1 

aanwezigheid van 1 of 2 kinderen 

4,7 

2,5 

-1,2 

1,2 

-1,1 

Vcrhouding inkomsten in huishoudcn<; 

Totaal inkomcn 100/0 

200.000 + 12,9 

100.000 +6, I 

75 000 +3,2 

50.000 () 

30.000 0 

Splitsingsvariant B met factor 2,05 
Vermrdering in {lrocartm van het nettoloon 

80/20 60/40 50/50 

+4,4 -0,8 -2,2 

+3,8 +0,2 -0,8 

+I ,2 0 0 

0 0 0 

0 0 () 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkom<,tcn in huishouden<, 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 15,7 +6,9 +I ,fl +0, 1 

100 000 +8,0 +5,5 + 1,8 +0,9 

75.000 +4,5 +2,5 + 1,2 + 1 ,2 

50()()() + 1,2 + 1,1 + 1 '1 +I, I 

30.000 + 1,0 +I ,0 + 1,0 + 1,0 

C.IJV Ill'% 



Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 1, 5 
Vmmdering in pwccnten uan het nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Vcrhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +4,3 +2,3 

100.000 -0,4 +3,0 

75.000 -0,4 + 1,2 

50.000 -3,5 0 

30.000 5,3 0 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 1, 75 
\fmwderin<} in {>ween ten 1){111 het nettoloon 

60/40 

-0,8 

+0,2 

0 

0 

0 

aanwezigheid van I of 2 kinderen 

50/50 

-2,2 

-0,8 

0 

0 

0 

Verhouding inkomstcn in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +8,6 +3,3 

100 000 +2,9 +3,8 

75.000 +2,0 + 1,2 

50.000 -1,8 0 

30.000 -2,6 0 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 2,0 
\fmmderi•uJ in f>rocenten lhl11 het nettoloon 

60/40 50/50 

-0,8 -2,2 

+0,2 -0,8 

() 0 

0 0 

0 () 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Vcrhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 -0,8 -2,2 

100.000 +6, 1 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +3,2 + 1,2 () 0 

50.000 0 0 () 0 

30.000 0 0 () 0 
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Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging I, 5 
Verandering in fnocenten tJ<ln !Jet nelloloon 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudcns 

Totaal inkomen 100/0 S0/20 

200.000 +5,6 +2,3 

100 000 + 1,7 +3,0 

75.000 +2, 1 + 1,2 

50 000 0 0 

30 000 0 0 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging I, 75 
Vermzdering in procente11 Vlllt het Jtellolooll 

60/40 

O,H 

+0,2 

0 

0 

0 

aanwezigheid van 1 of :2 kinderen 

50/50 

-2,2 

-0,8 

0 

0 

0 

Vcrhouding inkomsten in huishoudcns 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +9,3 +3,3 

100.000 +4,0 +3,8 

75.000 +3,2 + 1,2 

50.000 0 0 

30 000 0 0 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging 2,0 
Vermzderirzg i11 procenlnt van het nettoloorz 

60/40 50/50 

-0,8 2,2 

+0,2 -0,8 

0 () 

0 0 

0 0 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkom<;tcn in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 -0,8 -2,2 

100.000 +6,1 +3,8 +0,2 0,8 

75 000 +3,2 + 1,2 0 0 

50.000 0 0 0 0 

:wooo 0 0 0 () 

C[)V 1 0"16 


