
Op het gebied van het financieel gezinsbeleid is Nederland geen 

gidsland. lntegendeel, Nederland is een achterblijver in de 

Europese Unie. Zowel op het terrein van de kinderbijslag, de so

ciale zekerheid als de belastingen moeten maatregelen genomen 

worden om de financiele positie van gezinnen te verbeteren. 

H 
et financiele beleid van 

een. <;taat kan tot een van 

de kerntaken van de over

held worden gerekend. 

Niet voor niets is de minister van 

Financien binnen een kabinet een van 

de machtig<;tc hcwindspersoncn Hij de 

u1tvoenng van cen heleid - gezinsbeleid 

vormt hierop geen uitzon

dcring - spcclt naast wet

gcving hct geld een 

centrale rol. Traditicgc

trouw zijn er binnen ver-

zorgtng~statcn grofwcg 

twee grotc sy'-.tcrnen aan

wczig waarbinncn ccn 

financieel gezinsbeleid 

scheidenheid van gezinnen, zelts indicn 

we een traditionele detinitie van het ge

zin hanteren: een (echt)paar met thuis

wonende kinderen. Cezinnen bestaan 

uit eenverdieners, anderhalfverdieners 

of tweeverdieners, binnen gezinnen 

treedt rolwisseling op. Nederland kent 

stedelijke gezinnen, sub-urbane gezin

nen en plattelandsgezin

nen. Tussen allochtone en 

autochtone gezinnen zijn 

grote verschillen aanwezig 

en ook tussen deze gezin

nen underling kunnen de 

vcrschillcn groot zijn, ook 

op financieel-economisch 

gebied. We kenncn bur-

plaatsvindt: het socialc zc- gcrlijke gczinncn, traditio-

kcrheidsstclscl, via uitkc- nclc gczinnen, modcrne 

ringcn en kinderbijslag, en gezinnen en zelts postmo-

het belastingstclsel, via Dr C de Hoog dcrnc gczinncn, en soms 

vriJ<;tel\ingcn en aftrckmogelijkheden treden deze sociologische kenmerken 

Nederland vormt hinnen de Europese aile in een gezin op: postmodern op 

Unie hierop geen uitzondering Dit wil door-de-weekse dagen, burgerlijk op 

nict zcggcn, ook a\ is het m<,trumcntari

unl aatnvczig, dat ccn Hnanciccl gczins

hclcid cen ccnvoudige zaak is. 

Allereerst hehhen we te maken met ccn 

grocicnde <,tructurelc en culturele ver-
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zaterdag en traditioneel op zondag. 

Bezien we de huishoudens- en inko

mcmsamcmtclling in het nahije verle

den, de jarcn tachtig, dan blijkt dat 

gezinnen bij toepassing van een inko-
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menshcrckening op basis van een equi

valentiefactor gcmiddeld niet tot de 

hoogste inkomcnsgroepen hehoren (De 

Hoog, 1989) De statistieken hcgin ja

ren negentig ( Kuijstcn, 1992) bevesti

gen in grote lijnen dit heeld. De 

kinderloze paren hebben de beste li

nanciele positie, de gezinnen van twce

verdiencrs hebben het goed, de 

gezinnen met ccn inkomen nemcn ccn 

relatid slechte positie itl. llij een verde

ling van levcnsstijlgroepen van jonge 

vrouwen over de peri ode I 'Jil I- 19CJCI 

(KuiJstcn, 1992) stijgen de alleenstaan

den en de tweeverdieners zondcr kin

deren met '>tip, terwijl de gehuwde 

vrouwen met kinderen in huishoudens 

met een inkomen een scherpe daling 

vertoncn. Kennelijk heclt de f\:ohel

prijswinnaar Becker geliJk, de be-,lissing 

om kindcren te krijgen is vooral een 

economische heslissing geworden Dit 

i' verontrustend, omdat keuzevri)heid 

ten aanzien van bet krijgen van kinde

rcn een impltciet uitgang<,punt is van 

het Nederlandse gezinsheleid. Dtt bc

leid-,a-,pect wordt door vriJwel de gehe

le Twcede Kamer ondersteund. 

Om een verbetering in de hnanciele 

positie van gezinnen te bewerkstelligcn 

en bovenal om de keuzevrijheid voor 

het krijgen van kinderen te handhaven 

c.q. weer te verkrijgen is een aantal 

voorstellen gdormuleerd die ik van een 

korte, soms persoonlijke toelichting 

heb voorzien. 

De eerste serie voorstellen hebben be

trekktng op de kinderbij-,lag en het so

ciale stelsel, de tweede serie op het 

helastingstel-,el en tenslotte worden 

nog enkelc voorstellen gedaan die op 

andere hnanciele kwesties slaan. 

Kinderbijslag 
In de vroege jaren vijtltg is het de be

doeling gewee<,t de kinderbij-,lag voor 

40 procent kostendekkend te maken. 

Deze dekking wordt, mede door recente 

kortingen, aileen nog bij arme gezinnen 

bercikt. Dit neemt niet weg dat kincler

hijslag een helangrijk instrument is om 

een grote hnanciclc ongelijkheid tu<;<,en 

huislwudcnsvormen te corrigeren. 

llinnen de F.uropese Llnie kennen enkc

le Ianden illelgic, FrankriJk, Luxemburg 

en Portugal) een <,ysteem van gehoorte

geld. llij een gcboorte wordt door de 

staat geld gegeven. De invoering van 

geboortegeld in Nederland zal op grotc 

weerstand stuitcn. 1\lcn wcmt geen 

pronatalistisch beleid, een 'tokpremie' is 

politiek onhaalbaar Toch zou het te 

ovcrwegen zi1n orn de kinderbiJ'Iag di

rect na de gehoorte over te maken. Fen 

gehoortc kost geld Een kwartaalwijzi

ging van de uitbetaling van de kindcr

bijslag lqkt een haalhare kaart. Ook kan 

een dubhclc kinderhijslag-uitkering bij 

de gehoorte van een ecrste kind utt

komst bieden. 

Het huidigc kinderhiJslagstclsel kent 

naar miJn mening enig ·,~11/'/')'-l'rt' lk 

acht het on[uist dat ccn duhbele kin

derhijslag worllt hctaald voor kindcren 

die bijvoorhceld in Florida of Lausanne 

gaan studcrcn. Waarom is cr gckort op 

de kinderbijslag van de bijstandsmoc

der en waarom staan wij toe dat we in 

het gunstig-,te gcval een buitenlandsc 

vormingsperiode van een kind uit een 

hovenmoclaal gezin extra bctalcn; 

Daarnaast moet er een cinde komen 

aan lraude-gevoeligc regelingen Hct is 

merkwaMdig dar calculct·ende burgers 

betrekkelijk eenvoudig hun kind als uit

wonend kunnen opgeven, terwi)i zoon 

ot dochter gewoon thuis woont. Ook 

de aantallen kinderen van alloc.htonen 

in hetland van herkomst dienen '>treng 

te worden gecontmleerd. llij tegenwer

king van autoriteitcn client de rcgeling 

te worden gc'>topt. Wellicht kan men 
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dczc vorm van kindcrhiJslag ililn een Huizen moetcn worden gebouwd, de 

maximum aantal kindcrcn verbinden, intrastructuur client te worden uitge-

b,jvoorhceld twcc of drie. brei d. Dezc verdunning, sommigcn 

[en inkomcnsathankelijke kinderbijslag spreken zeit-, over 'individuiJii-,ering' 

stu it op wccrstand. Toch dienen politici lcen term die in Haagse kringen te vee! 

en helcidwocrdcrs zich af tc vragen ot wordt gehruikt), is ook miheu-onvrien-

clc ideologic 'kindcrhijslag voor iJIIcn' delijk DiJiJrbij doet de merkwaardige 

nog c:cn juiste IS. <,ituatie zich voor dat de burger nailst 

Critiu mcrkcn op dat controlc de bu- zellontplooiing ook streelt naar gehor-

ITJULriltie vcrgroot lk vraag mij al ol genheid (Van den Akkcr en l\landema-

dat JUist is in een tijd van chips en com- ker, 199 I l. De burger stredt niet naar 

pulers. Crit1ci vocrcn het ----------- 'ind1vidualisme' Fen state-

argument aan di1t kindcren 

hiJ 'riJkcrc' huishoudens 

ccn andc1-c, duurdcrc lc

vcnsstiJI hchhen. Uok dat 

vraag ik miJ at. len mho

oplciding is duurdcr dan 

ccn gynlllZhllllll En ook 
vraog ik n1c at 'itnd..., wan

necr de staat lcvcns<,tijlcn 

suhsidiCCIT t'-.ia 'Oort' zijn 

altrcknwgelijkheden voor 

<..,lJnd...,uitgavcn vrijwcl on

mogclijk Het hclangriJk-

Belangrijkste 

voordeel van 

lijke stimulans tot verdun

ning sluit derhalvc n1et 

aan hij de wens van de 

burger. inkomensafhankelijke 

kinderbijslag is dat 
Nail'>t de AOW, i-, vooral 

de Algemenc llijstandswct 

gczinsolwl-iendeliJk. Het 

lijkt m1j cen tilak viJn poli

tiu dit stelsel grondig 

de vrijgekomen 

bijdragen aan lagere 

inkomensgroepen door te lichten op 

worden uitgekeerd. 
gezi nsonvriende I i j kheid. 

stc voordeel van ccn inkomens-

alhankci1Jkc kindcrhijslag is dat de vrij

gckomen hedragcn iJan de lagere inko

mcn-,grocpcn kunncn worden uitge

kcerd I k ideologic van de 40-pro

ccntsregcling client voor de bgere in

komcn-,grocpcn tcrug tc kcrcn. 

Sociale stelsel 
Hct souale stclsel IS volgcns Velcma 

1 I 995! gezinsonvriendelijk HiJ sprcekt 

zcll' over cen schizolrene gezinspoli

tiek. Opsplitsing van gezinnen en het 

allccnwoncn worden gesuhsidieerd, ter

wijl cr ecn grotc hehodte hestaat aa11 

ecn hclcid die de huishoudensverdun

lling tcgcngaat. len sprekend voorheelcl 

is de uitwonende student; waarom is 

zi1n ha'i'heurs eigenli1k hogcr diJn die 

van de thuiSwonende studentc 

Huishoudensvcrdunning is kosthaar. 
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Belastingstelsel 
Een tweede helangrijk instrument om 

ce11 linancieel gezinsbelcid te voeren is 

het helastingstelsel Daarbij doet zich 

de eigcnaardigheid voor dat hct stelscl 

verccnvoudigd wordt, juist in een tijd 

di1t de pluriformitcit Viln gezinnen toe

ncemt. Fen sprekend voorhecld is de 

bekostiging van de kinderopvang door 

de toenmalige ministn van WVC 

[_)'Ancona. Door de altrckmogeliJkhe

den stcrk te beperken zijn miljocnen 

vnjgemaakt om de kinderopvilngplaat

scn te bekost1gen. Op het eerstc ge

zicht lijkt dit een sympathieke 

miJatregel tvlaar de problemcn docmcn 

op. het werk is flexibeler geworden, de 

wmkels zijn Ianger open. De openings

en -,luitingstijdcn van het kinderop

vilngcentrum sluiten steeds minder aan 

hi) de openings- en sluitingstijden van 

hct werk en van hct gezin. De vraag 
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naar maatwerk neemt bij de kinderop

vang toe. Maatwerk kan door individu

cle hela<>tingaltrek worden vcrkregcn 

l:lij de kinderopvang doemt nog een an

der prohleem op. De kinderopvang

plaatsen zijn schaar<,, de instcllingen 

stellen hureaucratische toclatingsregels 

op, die zeker nict in aile gevallen recht

vaardig zijn. Waaron1 kan een jongc 

wetenschappelijk medewcrkster die in 

Amsterdam woont haar kind nict on

derhrengen in een Wagening<,e creche 

en een hootdmedewerker met drie kin

dcren die in Wageningcn woont wei~ 

l:leleidsvoerders dienen deze typischc 

toclatingseisen scherp in de galen te 

houden. Het is misschien mogelijk om 

iedereen met kinderen tussen de 0 en 4 

jaar een toelage te geven, wellicht kan 

dit via cen verhoging van de kinderhij

slag voor deze categorie plaatsvinden. 

Ook al ben ik zelfs als gczins5ocioloog 

mij er van bewust dat de middelen be

perkt zijn 

Over de helastingvri]e sommen wordt 

in de coulissen een discussic gevoerd. 

De eenoudergezinnen kennen een be

lastingvrije som voor de aanwezigheid 

van kinderen in hun huishouden. Dit 

lcnomeen is hij andere huishoudensvor-

men vcrdwcnen. Het zou te ovcrwegen 

----------- zijn om een zorgaftrek voor 

Het zou te 

overwegen zijn een 

zorgaftrek voor 

kinderen tot 2 7 jaar 

in te voeren. 

kinderen tot 27 jaar in te voe

ren. De oudercnaftrek kan 

worden atgeschaft, de gehuw

den en de samenwoncnden 

krijgen een gcri ngere belas

tingvrije <,om en de hclasting

vrije som voor ouders met 

zorg voor kinderen wordt gc

lijk gemaakt aan de hoogste belasting

vrije som voor ccnoudergezinnen. 

Met het oog op de toekomst i'> het van 

betekenis dat de informcle hulpverle-

ningscircuits in stand worden gchou

den. Hct vrijwilligcrswerk en de 

mantelzorg hehbcn volgens Kwekkc

hoom (I ')90) een omzet van 25 miiJard 

gulden per jaar l:linncn dczc circuits 

vcrlenen vooral familicleden elkaar hulp 

en stcun. Deze hulpverlening kan in de 

problemen komen als er geen gocd ge

regcld zorgverlof is, maar ook als de ti

nancicle ruimte van de hulpverlencrs 

heperkt is. Het verlencn van hulp en 

stcun kost geld Het valt daarom te 

overwegen om de aftrekmogelijkheden 

voor de informele zorgvcrlcning tc ver

ruimcn. 

flela'>tinghcfting vindt ook binnen de 

gemeenten plaats Verschillcnde heffin

gen zijn in vccl gcn1ccnten niet gezins

vriendelijk. Fen gezin met twee jonge 

kinderen betaalt in sommige gemeen

ten evenvccl als een huishouden met 

vier volwa<;<;encn voor de vuilophahng 

en de rioolhela<;ting Kortingen voor 

gczinnen met kinderen zoudcn moeten 

worden ingcvocrd. 

Een knelpunt, ook op gemccntelijk ni

veau, wordt gevormd door de suhsidie

regels Hct blijkt dat veel burgers nict 

op de hoogtc zijn van de huursuhsidie

regels en van de mogelijkhcden tot 

kwijtschelding van (gcmeentelijkel he

la,tingcn Zclfs de kinderbiJslag wordt 

niet door aile rcchthebbenden gc1nd 

De landelijke en de gemccntelijke over

heid d1cncn cr voor te zorgen dat deze 

5uhsidics ook daadwerkclijk worden 

uitgekccrd. Het is cynisme dat in som

mige kringen over meevaller<; wordt ge

sproken, a is de burger zijn subsidie niet 

int. 

Andere financiele heffingen 
Een hefting waarop gelet moct worden 

is de vrijwillige ouderhijdrage Dezc 

hijdrage is geliefd binnen het bijzondcr 

onderwijs. lk meen nict ver naast de 

waarheid tc zitten als ik zeg dat dezc 

ouderhijdrage oor<;pronkelijk bcdocld 

UlV 75% 



was om iets extra\ voor de leerlingen te 

doen. In rnijn jeugd was het niet onge

bruikeliJk dat kindercn uit arme gezin

nen ook a an het eendaagse school reisje 

naar strand of speeltuin konden deelne

men. Met de ouderbijdrage werden 

goedc werkcn verricht. Celct op de 

hoogte van de biJdrage die aan modale 

en bovenmodalc gezinnen wordt ge

vraagd is het noodzakelijk dat ouders 

en de schoolinspectie inzage krijgen in 

de be•;tedingen Aan dure schoolreisjes 

moet paal en perk worden gesteld l\1et 

nadruk moet worden vermeld dat het 

hier gaat orn een vrijwillige bijdrage 

lk ben niet uitputtend geweest in de 

opsornming van rnaatregelen die kun

nen worden genomen om een expliciet 

linancieel gczinsbeleid in Nederland te 

gaan voercn. Binnen de Furopese Unie 

is een gezinsbelcid geen vreernde eend 

in de bijt. Binnen de 1-'uropcse Unie 

voeren Frankrijk en l.uxcmburg een 

zecr gezinsvriendelijk fi;caal belcid. 

Uit een overz1cht van de verschillende 

belasting<;y;temen van de lidstaten van 

de Furope<;e Unie (Durnon, 1992) blijkt 

dat Nederland en lcrland de achterblij

vers zijn Beide Ianden kcnden tot in de 

)aren zeventig een hoge vruchtbaar

heid. Hier ligt de verklaring voor de 

huiver orn een I iscaal gez1mbeleid te 

voeren. lk heb gewezen op de hoogte 

van de kinderbijslag Na de kortingen 

in 1995 bevindt Nederland zich in de 

ondcrste hellt van de luropese Unie. 

Belgic, Luxemburg en Frankrijk kcnnen 

cen gchoortetoelagc. Het Verenigd 

Koninkrijk en lcrland gevcn bij cen ge

boorte hnancicle steun aan arrnc gezin

ncn. In Duitsland wordt er over 

gcdacht dcze toclage in te voeren, die 

in de DDR ruimschoots aanwezig was. 

hankri1k en Luxemburg kennen een 

toclagc bq het begin van het schooljaar. 

UlV 7 s% 

Criekenland, Luxemburg en Portugal 

keren geld uit bij een huwelijkssluiting 

In vrijwel aile Ianden krijgen gezinncn 

aanzienlijke reducties bij het openbaar 

vervoer. In Nederland is de farnilie 

Spoor ontspoord Duitsland, Crieken

land, Spanje, ltalie en Denemarken ken

nen cen vee I betcre bescherming van de 

arbeidsplaats van vrouwen na cen ge

boorte. Het ouderschapsvcrlof in 

Dcnemarken en ltalie is veellanger dan 

in Nederland. Duitsland en Luxemburg 

kennen een volledige doorbctaling van 

ouders met zwangerschapsverlof in zo

wel de publieke als de private sector. In 

Spanje en Criekenland kunnen de werk

uren worden beperkt vanwege gezins

omstandigheden. Kortorn, Nederland is 

geen gidsland in de Europe;e Unie op 

het gebied van een (iinancieel) gezins

belcid. 

Dr C de Haag 11 l}eZi11SsociolooiJ Hlj is ,Jls 

1111iucrsitmr !JOofddocent uerhonden 11m1 de uak

groefl I lwshoHdstHdies Villi de LmulhoHwHni

versiteit WagC11in1}en. H1j is getrOH!Pd w het 

eciJtfJaar lmft (]pee tl1llisu>olmule stt~derende km
derel1. 
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