
Paars miskent het belang dat gezinnen hebben. Dit blijkt uit de 

verslechtering van op gezinnen gerichte sociale zekerheidsregelin

gen. Bovendien slaagt paars er niet in de fiscale regelgeving een 

gezinsvriendelijker gezicht te geven. In de fiscale sfeer zouden be

lastingvrije som en arbeidskostenforfait mede bepaald moeten zijn 

door de aanwezigheid van kinderen. Er client verder een volksver

zekering te komen die het risico om alleenstaande ouder te wor

den, dekt. 

I 
n Nede1 land ntst de IJq vJn het 

opvoeclen vJn k1ndet en r nog 

steeds I vcciJI op VI ouwcn Her '' 

cchtc1 VJI1lllt cu>noml'>ch geZJchts

punt huitcngewoon onaan

trckkcli)k om mocder te 

worden Fen wcrkcndc 

vrouw n1ct ccn acadcn1i-

schc oplcJding, bi)VOOr-

heck!. die op de 

Jclvie<,~nJrkt opcrt'crt, wcet 

cbt dJJr hJJr ti)d op 1000 

gulden per dJg wordt gc

WJJrdccrd Als zc kindcrcn 

ncn. Daarvoor waren kinderen heiJng

rijk omdat zeal reiJtiel snel hun bijdra

gc aan hct gczinsinkomcn lcvcrdcn en 

ook als ecn verzekering voor de oude 

dag dicnst deden. DJt 

geldt al lang nict mcer. 

Kindcn,n blijven door de 

IJngc onclcrwijspcriocle 

heel !Jng ccn last op her 

gczinsbuclgct en door de 

uitbouw van de vcrznr

gingsstJJt hcdt de over

hcicl de vcrzckcringsrol 

van kindcrcn ovcrgcno-

kri)gt en bcsluit haar car- men Hct rnJg clan ook 

rii:rc tc onclcrhrckcn, is geen verwoncleri ng wek-

haar ti)d plotscling nicts Prof.dr. H.AA Verho11 ken clJt sinds in de jarcn 

mecr waJt·cl. HJar pcmiocnophouw zcstig gebonrtebeperking door het ge-

wordt onded>rokcn en de kans om ccn bruik van de pil algcmccn aanvaardbaar 

'hi)standsnwedn' te worden, necmt 

toe. f)aar komt bij dat kindcrcn opvoe

den vee! mocilijker is dJn vrocgc1· 

De economischc noodzJak om kincle

rcn tc krl)gcn ts bovcndictl, na de 

Tweeclc Werclcloorlog, totJal vcrclwc-

( ])\/- N (}(J 

werd, vrouwen het krijgcn van kinde

rcn steeds Ianger uitstcllcn. Ook hct 

aantal vrouwcn dat kindcrloos wcnst tc 

blijvcn i' tocgcnomcn. 

Toch worclt de hclangrijkc rol van gc

zinncn steeds mecr benadrukt. In de 
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opeens opgelaaide discussie over nor

men en waarden is ook de plaats van 

het gezin als centraal element ge

noemd. Als normen en waarden nauwe

lijks meer door een (Opper)rcchter 

kunnen worden 'ingeprent', dan ligt de 

laatste hoop bij de opvoedende kracht 

van ouders. Als ouders erin slagen hun 

kinderen gevoel voor het belang van 

anderen hi) tc brengen, hceft dat posi

tievc effeclen die verder reikcn dan de 

grenzen van het gezin zeit. Bovendien, 

in een vergrijzende samenleving al'> de 

onze zullen de kindcren van nu later 

bercid mocten zijn de (hnge) helastin

gen op tc brengcn om de vcrzorgi ngs

staat te handhaven. lcdcreen prohtccn 

van dit positieve effect, ook de menscn 

zonder kinderen. Dergelijkc externc ef
kcten gcven voldocnde motieven om 

te plciten voor cen gezinshelcid. Vanuit 

de bovcngenoemdc rechtvaardiging 

voor een gezinsbeleid wil ik allerccrst 

hct (op zijn best) ontbrckcn van een 

paar<, gczin.,beleid aantonen en daarna 

globaal enkele clcmentcn van een mo

dern gezinshcleid omschrijven De na

druk zal daarbij op het financieel

economische vlak liggen. 

Paars gezinsbeleid 
Bcloning of onderstcuning van (aanko

mende) gezinncn komt in het paarse 

vocabulairc nauweli)ks voor. Dat bleek 

al direct uit de ecrste 1\liljoenennota 

van het kabinet-Kok. Daarin werdcn 

verscheidene maatregelen opgesomd 

die er aile op neerkwamen dat gezinnen 

minder kinderbijslag zouden ontvan

gen. De tcruggang in inkomcn voor 

een gczin kan door deze maatrcgelen 

honderden guldens per maand hedra

gen. Deze aanslag up het inkomen van 

gczinncn mel kinder·en werd gemoti

vecrd door "de grotcrc eigcn vcrant

woordelijkhcid van gczinncn ten 

upzichte van de gemeenschap" 

Duidelijker kan niet worden uitgedrukt 

dat dcze regering totaal geen oog heeft 

vuur het be lang dat (juist andcrsom) de 

gcmeenschap aan gczinncn met kinde

ren zou moeten toekennen. 

Ook in de hscale sfcer heeft paars gecn 

poging gedaan een meer gczinsvriende

lijkc koers le varen. De inkomstenbe

lasting die burger<, afdragcn i'>, 

bijvoorbccld, op een paar kleinc uit

zondcringen na, onafhankeliJk van hct 

aantal kindcrcn dat zij onder hun hoc

de hebhen. 1 

Het lijkt redclijk om bij de bclasting

hdhng rckening te houden met de wij

ze waarop hct inkumen wordt 

ingebracht en mel de kosten die ge

maakt mocten worden om het inkomen 

te vcrwerven. Als bijvnorbccld een be

paald inkomen in een gezin door twec 

pcrsoncn wordt ingchracht. is hct rede

liJk dat dit gezin minder (of in ieder ge

valniet meer) belasting hetaalt dan een 

gczin waarbiJ ccnzcllde inkomer1 door 

ecn persoon wordt ingcbracht Dit laat

ste gczin hc-;chikt immcrs over mecr 

vrijc tijd en dus feitelijk over een huger 

inkomen dan het eerstc gezin Ook de 

aanwezigheid van kindcrcn bctckcnl 

een vermindering van de draagkracht 

van ecn bepaalcl inkomen. Er zullcn dan 

kosten gcmaakt muetcn worden om het 

inkomen le kunncr1 verwcrven, die 

huishouclen<, zonder kindcrcn niel hoe

ven te maken. Dit is ook het geval al'> 

er maar e'en vcrdiencr in hct gczi n a an

wczig is. Een grout clcel van de gczin

ncn in Nederland bcstaat uit twee

ver·dieners md kinderen waarbiJ de 

man voltijd'> en de vrouw dccltijds 

werkt. Daarnaast neemt in dczc gezin

nen de vrouw ccn groot decl van de 

verzorging van de kindcren op zich. 

Dczc vrouwen wen<,en zich dus in club

bel opzicht produktiet tc makcn voor 



de gemeenschap. Namelijk, op de eer

ste plaats, door zich op de arheids111arkt 

aan te hieden en, op de tweede plaats, 

door te 11westeren in de toekomst van 

onze maatschappij via de opvoeding 

van kinderen 

AI-. we echter dezc tweeverdienersge

zinnen (met kinderenl vergelijken met 

de cenverdiener-.gezinnen (zonder kin

dercn l, kunnen we con-.tateren dat de 

eerste groep in de fiscale steer hena

deeld wordt. Dat komt omdat de fi-,cus 

een -.uhsidie gedt op niet-werken van 

partner-. en daarentegen het voor een 

klein decl aerie! hliJven van partners af

straft AI-. de ko111st van kinderen een 

van de ouders (vaak de moeder) ertoe 

aanzet haar full-time haan 0111 te zetten 

ir1 een deeltijdhaan (wat meestal het ge

val is), zal, ondanks een mogeliJk aan

mcrkeli)ke daling van hct inko111en, het 

lciteliJke marginale tarid op het nu lage 

tweede inkomen nauwelijb dalen. 

Wcliswaar i-. over het lage inkomen van 

de vrouw het !age hclastingtariet van 

toepaS'>ing, zodat ziJ als zij minder gaat 

werkcn r1etto hetrekkelijk veel verliest. 

Door de 111ogelijkheid van voetoverhe

veling van de helastingvrije som van de 

vrouw naar de kostwinner, cchter, zal 

de vrouw maar een klein gedeelte van 

het extra inkomen verlorcn zien gaan, 

al-. zij helcmaal zou qoppen met wer

kcn. Door de voetoverheveling immers 

zal de helastingvrije som in dat geval 

r1ret mecr van het lagere inkomen van 

de vrouw, maar van hct hogere inko

men van de man worden afgctrokken. 

Dit Ievert een helastinghe-.paring op, 

die het netto inkomcnwerlies van de 

vrouw deels compen-.eert. Door de 

voetovcrheveling wordt hct, met ande

re woorden, financiccl minder aantrek

kell)k voor de niet-kostwinner 0111 een 

klein deel van de tijd op de arheids

markt actiel te zijn. 

Het paarse kabinet heeft een poging 

gedaan deze voetovcrheveling at te 

schaHen wegens dit negatieve effect op 

de arheidsparticipatie van de twecde 

verdiener. De coalitiepartners konden 

er echter niet over een-. worden wclkc 

huishoudens voor het resultcrende in

komenwerlies gecompenseerd zouden 

moeten worden. De paarse ovcrheid 

hlijft de thuis hlijvendc moeder dus hs

caal faciliteren door een premie op 

niet-werken te zetten. Dit zou wellicht 

pmitid heoordeeld rnoetcn worden als 

we dat hczien vanuit het oogpunt van 

de kinderen die nu irnmers met een 

groterc kans aile aandacht van de moe

dcr op zich gericht weten. 

Het kindvriendelijke gczicht van de 

overhcid hlijkt echter een januskop te 

zijn als we hezien water gebeurt als het 

gezin door overlijden of cchtscheiding 

in prohlcmen komt. Zoals bekend hcdt 

paar<, de Algernene Weduwen- en 

Wezenwet (AWW) afgeschaft en ver

vangen door de Algemene 

Nabestaandenwet (ANWl Bij overlij

den van de echtgenoot is er onder de 

ANW aileen een recht op cen (inko

mensafhankelijke) nahestaandenuitke

ring zolang cr nog voor n1inderjarigc 

kinderen gezorgd dient te worden. 

Zodra het jongstc kind achttien jaar is 

geworden, vervalt het uitkeringsrecht 

en rnoet de weduwe (of weduwnaar) 

zelf weer in haar I zi 1 n l onderhoud 

voorzier1. Deze regeling is sterk nadelig 

voor vrouwen die I grotendeel-.) de op

voedingstaak op zich genomen hehhen. 

Het uitoefenen van deze taak heeft tot 

ecn verrnindcring van de verdicncapa

citeit geleid, die in her uiterste geval 

kan leiden tot het ontbreken van toe

gang tot de arheid-,mar·kt. Deze vrou

wen zullcn dan, hij het achttien 1aar 

worden van her Jongste kind, fcitelijk 

een heroep op de hijstand moeten 
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doen, aannemendc althans dat een 

eventueel nabestaandenpensioen dat 

door de overleden echtgenoot is opge

bouwd niet hoven het minimum uit

komt. In de bijstand, waar vee] 

gescheiden vrouwen van afhankelijk 

ziJn, is door dit kabinet de arbeidsplicht 

ook voor alleenstaande ouders, weer in

gcvoerd, behalve als er kinderen JOnger 

dan vijf jaar aanwezig zijn Ook deze 

maatregel is zeer onrechtvaardig ten 

opzichte van een van de zwakste parliJ

en in het gezin, namelijk de verzorgen

de ouder, in dit gcval de moeder. In 

Nederland zet de man meestal zi1n car

riere ongebroken voort ti)dens ziJn hu

welijk, ook na de kotw,t van kinderen. 

Na een cchtscheiding zal hij dan uok 

zijn arbeidsinkomen op peil wcten tc 

houden, veelal zonder de last van de 

kinderen. De vrouw, echter, wier kan

sen op een catTicre hehoorlqk zijn ach 

ter gebleven door de verzorging van de 

kindcren, zal dom de echtschetding 

een hehoorlijke inkumensachteruitgang 

ervaren, die niet door alimentatie kan 

worden gecompcnseercl. Daar het fy

siek vrijwel onmogeliJk is, upvocdtaken 

te combincren met een full-time baan 

zal de inkomcn"ituatie van de allccn

staande ouder zelfs indtetl er sprake zal 

zip1 van arbeidsparticipatie, margtnaal 

blijvcn Het is evident dat men zich tc

gen een dergcliJk inkomensverlics ntet 

door middel van een verzckering kan 

indekken. Ceen enkelc vcrzekeraar zal 

ht't immers wagen een vnzekering op 

de markt te brengen waarvan hct risico 

lin dit geval echtscheidingJ geheel 

door de verzekerden zelf te be'invlue

den is. 

In beginsel is hct risico van een hnan

ciecl verlies als gcvolg van het ovcdij

dcn van de kostwtnncr wei via een 

particuliere verzekct·ing tc dekkcn. Het 

t·isico (overlijden van een van de part-

ners) is immer<, ecn ubjcctid gegevcn 

dat niet zo snel door de verzekcrden 

zal kunnen worden he'invloed. Hct ka

binet hceft hij de gedeeltclijke ontman

teling van de AWW, ook uitdrukkelijk 

uitge'>prokcn dat gczinncn dit ri-,ico 

zeit voor hun rckening dienen te ne

men. Ook hicr trekt de overhcid de 

handen dus van het gezin at. De vraag 

is dan uiteraard of her tcrecht i-, dat de 

ko-,ten van een dergeli)ke dekking hij 

de gezinnen zt:lf worden gelcgd in 

plaats van deze tc hnancieren uit deal

gemene middelcn. Het antwoord zou 

ontkennend moeten zijn om redcnen 

die al eerdcr besproken zijn Cczin<,

vorrlling en hc':-.chcrn1ing tegen de on

plczierige gevolgen ervan client niet 

een zaak van individucn te zijn. Het 

helang van gczinnen gaat vcrder dan 

die gezinnen zeit. Len intervenicrende 

rol van de overheid is allcszins te recht-

vaardigcn. 

Belastingen 
In de fiscalc steer zou het vcrzorgen 

van kinderen (tot ee11 hepaalde niet tc 

lage leettl)dsgrensi heloond moetcn 

worden, zondcr dat daarmee her ar

beidsaanhod van vmuwen, in dit geval 

moeders, wordt ontmoedigd. Dat laat

ste zou kunnen door het adlCidskosten

fortait afhankeli1k te maken van her al 

dan niet tot last ziJnde aantal kinderen 

alsmede van het aantal verdicners in 

het gezin. Tweeverdienet-, met kinde

rcn krijgen dan een huger arheidskm

lenforfait dan een cenvcrdienns met 

ki ncleren. T weeverdiener<, zonder kin

deren krijgen icdcr een lager arbeids

kmtenforfait dan cen- of twcever

diener-, met kinderen_ Het arbeidsko-,

tenforfait client hier individuecl tocge

rekend te worden. Om dat te reali-,eren 

zou cr weer ccn apartc aanslag voor 

beide inkomens gcheven moc:ten wor-

(J)V 7 s <J(J 



den. Evcntuccl kan hicr ccn aangepa'>t 

'>pllt'>Jng<;<;tel'>cl toegcpa<;t worden. BiJ 

hct 'pure' '>plit'>ing<;<;tc]<;e] wordt al hct 

vcrdJcndc inkon1cn in hct gczin opgc

tcld en door tweccn gedeeld Op de 

heidc hellten wordt dan het bela<;ting

rcginlc voor ongchuwdcn tocgcpast 

Hicrh11 worcit gcen rckcning gehouden 

met de wijze waarop het inkomen 

worcit 111gchracht; daarom i'> hct '>plit

.,ing"tcl.,cl in deze vorm zeer ongun

~tig voor twccvcrdicncr-;gczinncn 1nct 

cen klc111 twcede inkome11. Dit werkt 

ontnwcd1gcnd op hct arhcid.,aanbod 

van vrouwcn. Door cchtcr na <;p]it<;ing 

aileen aan hcide hell ten een arbeidskos

tcnlorlait toe te rekcne11 a]<; heidc part

ners wcrkcn, kan dit eHect worden 

uitgc'>chakcld Ook is dan de voctover

hcvcling nict Ianger noodzakcliJk om

dat aan heide partner<; cen e1gen 

hcla-..tingvrijc <.,onl wordt tocgckcnd, 

ongeacht of er <,prake i'> van arheid<;aan

hod ol nict 

Hct vcrzorgen van kindercn kan li<;caal 

verdisullltccrd worden door de bela'>

tingvriJc <,om athankeli1k tc maken van 

hct aantal kindcren. Ook zou de hij

zondcrc pos1tic van allcen<;taanck OLI

dcr'> 111 rckcning gchracht kunncn 

wordc11 door de hcla-,tingvrije <;om ho

ger per k111d te doen zi1n ai-, er maar 

CCn oudcr/vcrzorgcr in hct gczin aan

wezig i'> Het gcbru1k van de hcb-,ting

vnJe '>Olll al-, m1ddel om ko'>ten van 

kindelT!l in rckcning tc hrengen, 

brengt a]<; nadeel met zich mee cbt het 

belast111gvoordeel oploopt met hct van 

toepa<;<;Jng zip1de marginalc taricl. 

t\lcn-,cn met hogcre inkomens kriJgcn 

daardoor ccn hogcrc tcgcn1octkon1ing 

in de ko-,tcn van kinclcren clan mcnsen 

met lagc inkomcm. llovcndicn worclt 

daarmcc de inkomen-;onathankeliJke 

werk1ng van de kindcrhiJ<;]ag dom

krui'>l l:cn altcmatid is clan hu invoc-

ren van een lax ucd1l. Dit i'> een korting 

op de te betalcn belasting met een be

paald bedrag dat onafhankclijk is van 

hct inkomcn. Hct cllcct hicrvan is dus 

gelijk aan dat van de huidige kinderhiJ

-.lag, die ook onafhankelijk is van het 

inkomen. Dczc hctlingskorting zou 

dc'>gewenst geheel in de plaat<; kunnen 

komen van de kinderbijslag Dit heeft 

a]<; (opti<;chel voordelcn dat de kinclcr

bij.,]ag niet meer a]-, een uitgave up de 

begroting drukt en de collectieve ]a,_ 

tendruk daalt. De verwcrking van de in

formatie over de aanwczighc1d van 

kinderen worcit daardoor bovcndicn bij 

ccn dicnst, namclijk de bclastingdicml, 

gelegd, hetgeen het invocren van 'kind

athankeliJke' belastingen mogelijk 

maakt zondcr dat cr ecn dubbclc admi

nistratie hijgchouden hoelt tc worden. 

Sociale zekerheid 
In ck <Jeer van de socialc zekerhcid 

moctcn de gcvolgcn van ovc1·lijdcn en 

echtschciding voor cen alleemtaande 

ouderiverzorger van kinderen via een 

volkwerzekering gedekt worden 

Bcpalcnd voor hct recht op een onge

conditioneerck uitkering i-, aileen of er 

kindcrcn aanwczig zijn ol aanwczig 

zijn gewecst. Om de financieringshasis 

hiervan breed te houdcn zou deze vcr

zckcring uit de algcmcnc middelcn gc

linancierd kunnen worden Hct 

ba-,i-,motid voor een volkwerzckcring 

i'> dat de ovcrheid verantwoordelijkheid 

dicnt tc dragen voor gl'zinl.,vornling en 

ncgJticvc cHccten dJarvJn (met name 

voor de zwakste partijen_l zoveelmogc

lijk client uit tc sluitcn. Len dcrgclijkc 

vcrzckcring :-,]aat n1in:-,tcn:-, vier vliegen 

in ccn kbp Ten eer<;te zullcn de kinde

rcn daardoor hc<;chcnncl worden omdat 

de Jilccnstaandc oudcr nu nict vcr

plicht i-, I maar wei tocge<;taan wordt ui

tcraard i zich op de arhcidsmarkt a an tc 
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meldcn. De vrijwcl onmogclijkc dub· qaandc-oudcruitkering' dan ook gc· 

belrol van ouder/vcrzorgcr en full-time handhaatd zou moctcn worden, client 

wcrknemcr wordt, ten tweedc. daar· de korting op de uitkering pa'> hiJ cen 

door niel dwingend voorgc'>chrevcn. relatid hoog hruto arheid'>inkomen, 

Ten dcrde zal daarmee tot uitdrukking zeg 4000 gulden per maand, tc begin· 

gebracht worden dat de 'waarde' van ncn, ot tcgen ccr1 vee! gcringer percen· 

ecr1 goed gczin nict aileen voor de ge· tage dan in de huidige ANW te 

zinnen zeit van be lang i'>. Zoa], aan het ge'>chieden In de huidigc ANW vcrvalt 

begin van dit artikel wcrd hetoogd is de uitkering a! hij een maandinkomen 

hct, in de Nederlandse vcrhoudingen, van 4000, tcrwql van iedcr extra inko· 

vooral voor vrouwen zcer onvoordclig men hoven 1700 per maand 50'){, wordt 

tot gezinsvorming over te gaan. Het ri· gckort op de uitkcring. Op het moment 

sico financieel zccr diep te vallcn, is dat de kindcren zcllstandig ziJil en zeit 

voor hen vee! grater dan voor manncn. in hun ondcrhoud kunnen voorzicn, 

Ecn volksverzekcring hicdt zo. ten vier· zou dezc vorm van inkomensalhankc-

dc, de mogelijkheid om dezc ongelijk. lijkheid wei kunnen worden toegepast. 

hcid bij voorhaat tu'>'en ----------- Op dat moment ziJn de 

n1a.nnen en vrouwcn \vcg 

tc nemcn, en zo een be

lcmmering voor het vor· 

men van cen gezin uit de 

weg tc ru1mcn. Hct zij 

hicrbij overigen-; niet ge· 

zegd dat het principc 'de 

vervuilcr hetaalt' hicrhiJ 

De tax-credit kostcn van kindcrcn in ic· 

(heffingskorting) der geval lager en zal ze· 

ker de wcduwnaar in staat 

zijn zijn carncrc voort te 

zetten. HiJ zal daardoor 

zijn uitkcringsrccht vcrlie· 

zen. De wcduwc cchtcr 

zou in de plaats 

kunnen komen van 

de kinderbijslag. 

nict opgcld zou kunnen doen. De over· 

heid blijft hij echtscheiding een recht 

houden de ex-echtgenoot aansprakclijk 

te stcllcn voor het inkomcnsverlics van 

de vrouw en hem dan ook ter com pen· 

'>a tie een heHing or te lcggen. 

De inkomensafhankclijkheid van dezc 

volksverzekcring moet zccr hepcrkt 

hlijven. De reden hiervoor i'>. naast hct 

al eerder genoemdc negaticve eHcct op 

de arbeid'>participatie, dat de inko

mensdaling door ovcrlijden of ccht· 

schciding voor een alleemtaande ouder 

aanzienlijk zal zijn, zclls a], cr een na· 

hcstaandcnpensiocn aanwczig is, ter· 

wijl de va'>te lasten vrijwcl con<;tant 

zullcn bli)vcn ot zullen tocnemen. Zo 

zullcn er, hii het verrichtcn van arhcid, 

extra kostcn voor kinderopvang ge· 

maakt moetcn worden. Als de inko

mensathankclijkheid van de 'aileen· 

met ecn 'carricrebrcuk' d1e 

gcen tocgang mecr hedt tot de ar

heidsmarkt. zal rccht op cen uitkenng 

blijven behouden. 

Hct is echtcr ook duideliJk dat ccn dcr· 

gelijkc volkwcrzekcring niet een onhe· 

pcrkt recht op uitkeringcn kan geven. 

De cvcntuclc komst van cen 'nicuwe' 

ouder met een tweedc inkomen zal bin· 

nen het gczin tot zulkc onwangrijke 

hesparingcn van tiJd en geld lciden dat 

dit (net zoals vrocgcr een nieuw huwc· 

lijk) ccn redcn voor beeindiging van de 

uitkering zou moeten zi1n Als het rccht 

op een uitkering athankelijk van de 

kom<,t van ccn twccde inkomen wordt 

gcmaakt. zal de rcgeling ook kwetsbaar 

voor traude zijn. flcdacht moct cchter 

worden dat in de liscalc -;leer de aftrck· 

bare hcdragcn huger ziJil hij de aanwc· 

zigheid van kindercn. hetgccn jui'>t 



weer een hnanuele prikkel geeft om tot 

ccn samcnlcvingscontracl tc komcn. 

Conclusie 
l'aar-, miskenl het helang dat gczinncn 

in onze maat-,chappiJ hehbcn voor het 

in <,land huuden van normen en waar

den en voor de hetaalhaarheid van de 

vcrzorging~')taat. l)it uit zich in ccn 

verslcchtcring van op gezinnen gerich

tc socialc-zckcrhcidsrcgclingen. lloven

dien -,Jaagt paar'> er niet in de fiscale 

rcgclgcving ccn gczin-.;vricndelijker ge

zicht lc gcvcn. Modern gczinsbclcid 

dtent gezinworming op zijn minst niet 

te ontmoedigen en client ouder<; zovccl 

al-, mogclijk i-, te onder<,teunen hij de 

opvoedmg van de kinderen, onder de 

uitdrukkclijkc crkenning dat ouder<; zelf 

het recht hehben hun kinderen normen 

e11 waarden hij tc brengen. Cezinnen 

moctcn hc'ichermd worden tegen de ri

sico\ die vanuit de maat-,chappij op ge

zinncn alkomcn en hinnen de gezinnen 

wordt de zwak<;te partij beschermd. 

Het aantal in<;trumenten dat de over

hcid hicr kan inzcllcn is bcperkt en 

veclal zal ziJ zich tot de financiclc sfeer 

moeten heperken. In de fiscale slecr 

zou de hcla-,tingvrije <;om en her ar

heid-,kmtenlorlait mede hepaald moe

ten zip1 door de aanwezigheid van 

kinderen. Er client cen volkwcrzekering 

te komen die hct risico om allcen-.taan

de ouder tc worden, dckt. 1-lct uitke

ring-,rccht zou aileen mogen vervallen 

al-, er een tweede inkomen tn hct gczin 

worclt ingeht·acht. de inkomcn'>alhan

kelijkheid ervan client zccr hcpcrkt tc 

zijn lotdat de kindcrcn economisch 

zcltstandtg zip1. 

Jlrof ,j, 1/.J\A \fer/Jon IS /Joo,;lcraar 

( lprn/Jau· Filldlllli'll n1 EcoJIOIIIII Pllll dr 

Socidlr Zrkrrhrid <1<111 ,Jr Katholirkr llniPrrsilril 

llr<~h,llli 

( IJV ~ s% 

Noot 
1 De uitzonderingen hetrel!cn ten ccr<;tc. dear

trckbaarhcid hoven ccn bepaalde gren':. van de 

ko-.tcn VJil k111deropvang. I )eze gren<., J<., zo 

hoog gelcgd dJt olleen gehru1k von nlet-ge'>ub

<:.ldleerde krnderdagverhll)vcn tot ccn ahrckpo'>t 

zctl kunnen k'1den De twecdc Ultzondcnng hc

Lrelt de: zogeheten rentevn]<,tell!ng D1t Z!Jll de 
rcntcophrcngstcn d1c gcVTIJWtlard \'>'Orden van 

bela<:.tlllghell1ng Ueze Z!Jll 1el<, hoger Jl'l cr kill

deren aJnwez1g Z!Jll 
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