
Peri scoop 

Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Vechten over lusten en lasten 

Belastingstelsels zijn doorgaans voorwerp 
van emotionele debatten. In de wijze waarop 
ze zijn ingericht weerspiegelen zich de nor
men en waarden van een samenleving, de 
visies op mens en maatschappij van de di
verse stromingen en de invloeden van sterk 
georganiseerde pressiegroepen. Politieke 
partijen dienen er onder andere voor om de 
onevenredige belangenbehartiging van die 
groepen, door rechtvaardige afweging bin
nen hun politieke visie, te beteugelen. Oat 
komt doorgaans neer op het bieden van 
tegenspel en ruimte scheppen voor die 
groepen die niet zo sterk zijn georganiseerd. 
Met name voor het CDA geldt de taak om 
'stem te geven aan stemlozen'. 'Schild zijn 
voor de zwakken'. Oat lijkt een banaliteit 
maar dat is het helemaal niet! Hoe dichter 
men bij de politieke besluitvorming betrok
ken is des te meer valt het op hoezeer 
beslissingen onder bedreiging door pres
siegroepen tot stand komen. Het lijkt wei 
alsof diegenen die aan dreigen en chanteren 
niet mee doen stilletjes uit de boot vallen. 
Van die laatsten is geen anti-propaganda te 
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verwachten; bescherming van hun belangen 
'loont' niet als machtspositionele motieven 
de maatstaf voor de politiek vormen. Niet 
elke politieke stroming zal met dit kleinmen
selijk verschijnsel problemen hebben. Als bij
voorbeeld 'de sterke ondernemende indivi
du die zijn eigen vrijheid en ontplooiing kan 
doen gelden' juist dat type is waarop men 
zich richt dan wordt het lot van de zwakke 
die tussen wal en schip raakt (binnen be
paalde grenzen) wat makkelijker op de koop 
toe genomen. Vooral als een vast vertrou
wen bestaat dat het vrije spel van de sterke 
individuen uiteindelijk de ideale samenleving 
zal opleveren. 'Ethisch' zit zo'n stroming (de 
liberale) voor het eigen besef gewoon goed; 
hoewel, dat begrip is in de betreffende stro
ming eigenlijk niet zo populair (Zoutendijk, 
voorzitter Eerste Kamerfractie WD, in een 
interview). Bij 'klein-links', oak sterk individu
alistisch getint, gaat men in de regel niet van 
het automatisch goede verloop van de strijd 
der individuen uit. Het individualisme wordt 
daar aan collectivisrne gekoppeld. De over
heid als grate bezemwagen die na de strijd 
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de brokken lijmt, maar aan het proces dat de 
brokken veroorzaakt, zijn eigen vrijheid laat. 
CDA-vrouwen en -mannen denken door
gaans anders. 

CDA-benadering? 
Voor het CDA, maar dat staat daarin waar
schijnlijk niet aileen, zal het belastingstelsel 
moeten passen bij de centrale overheids
taak, 'schild voor de zwakken zijn', lasten 
naar draagkracht opleggen, rekening hou
den met de realiteit van de maatschappelijke 
verbanden (zoals huishoudens) en omstan
digheden. 
Het CDA gaat daarbij uit van een visie op de 
mens als sociaal-ethisch persoon, aange
legd op de medemens. De primaire verban
den van gezin en huishouden bieden de 
meest directe en voor aile sociale lagen van 
de bevolking beleefbare vormen waarin die 
medemenselijke aanleg tot zijn recht kan 
komen. Psychologen hebben nog nooit iets 
ontdekt dat beter is voor de ontwikkeling van 
de jonge mens. Verbreking van die primaire 
verbanden is voor de betrokkenen een re
gelrechte ramp. Oat wordt wereldwijd er
kend al leert men in sommige culturen met 
ernstige gebreken op dit gebied te Ieven. 
Geen wonder dat de Europese Volkspartij in 
haar recente verkiezingsprogram schrijft (art. 
3.5.2.): 
'Daarom wil de EVP dat het sociale, econo
mische en fiscale beleid: 
een gezinsvriendelijk karakter draagt, 
de gezinsactiviteiten van mannen en vrou
wen in hun sociale betekenis erkent, 
de draagkracht van de huishoudens tot 
richtsnoer neemt, 
de positie van de huishoudens, die van een 
minimum inkomen moeten rondkomen, be
schermt en verbetert, 
en in het algemeen de duurzaamheid van 
relatievormen tussen partners bevordert.' 

Een blik over de grenzen 
Hoe is in de ons omringende Ianden het 
stelsel van de inkomstenbelasting geregeld? 
Welnu, in die Ianden: Belgie, Luxemburg, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, geldt 

Christen Democratische Verkenningen 5/85 

een dusdan1g stelsel dat zoveel mogelijk 
wordt voorkomen dat er verschillen optre
den in het belasten van huishoudens waarin 
eenzelfde totaalinkomen binnenkomt, onge
acht of dat door een of twee 'kostwinners' 
wordt verdiend. Daarbij worden de inko
mens eerst opgeteld en daarna gedeeld 
door een splitsingsfactor: de gezinsquotient 
of de huwelijksquotient. De laatste is het 
getal 2; de gezinsquotient is gelijk aan de 
huwelijksquotient plus een getal dat oploopt 
met het aantal gezinsafhankelijke kinderen 
(Frankrijk en Luxemburg). Het aldus gesplit
ste gezamenlijke inkomen wordt per eenheid 
belast volgens de 'alleenstaanden'-tabel (de 
standaard) waarna die belasting weer met 
de gezinsquotient (of de huwelijksquotient) 
wordt vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld: de 
partners verdienen samen f 80.000,- de hu
welijksquotient is 2; zoek de belasting beho
rend bij f 80.000 : 2 = f 40.000; vermenig
vuldig die belasting met 2 om de totale 
aanslag te krijgen. Op deze wijze worden de 
hoge progressiefactoren, die rolverdeling 
binnen het huwelijk afstraften, geneutrali
seerd. In sommige Ianden worden de voor
delen van deze splitsing te groat gevonden 
en geldt een bepaald plafond (of zelfs twee 
verschillende plafonds, voor gezins- en hu
welijksquotient apart), waarboven het reste
rend gezamenlijk inkomen volgens de stan
daardtabel wordt belast. In de genoemde 
Ianden kunnen belastingplichtigen bij uitzon
dering, bijv. op principiele gronden, verzoe
ken om geheel individueel te worden belast, 
hetgeen echter niet voordeliger is. In Duits
land wordt geeist dat beide partners met 
zo'n afzonderlijke hefting instemmen. Vanuit 
de idee van de gelijke medezeggenschap 
van de beide partners over het gezamenlijk 
inkomen (economische mondigheid) is dat 
volkomen terecht. Beider welvaart is bij deze 
beslissing betrokken! Kijken we verder rond 
dan zien we dat in enkele Scandinavische 
Ianden en in Zuid-Europa (Griekenland en 
ltalie) een individuele hefting wordt toege
past. In de V.S. en in lerland gelden echter 
weer gezins- (of huishouden-)vriendelijke 
splitsingsstelsels. 
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In de regel, aldus concludeert een CEPESS
rapport, staat de bezorgdheid centraal om 
de echtparen op een equivalente manier te 
belasten - of het nu een of twee personen 
zijn die voor het inkomen zorgen- zonder de 
individuele aspiraties van de echtparen te 
willen negeren door aan hen die dit wensen 
de mogelijkheid te bieden om toepassing 
van decumul (afzonderlijke hefting) aan te 
vragen. 
Zelfs in Ianden met individuele stelsels is het 
niet de bedoeling om alleenverdieners te 
zeer te bestraffen. Altijd is tenminste sprake 
van vermindering van belasting en/of ver
dubbeling van kinderaftrek dan wei 
overdraagbare belastingvrije voeten of dito 
tax credits. De verontwaardiging over de 
overdraagbare belastingvrije voet, waardoor 
in Nederland de alleenverdienershuishou
dens enigszins tegemoet gekomen zijn is, 
rekening houdend met de opvatting en prak
tijk in de beschaafde wereld, eigenlijk hoogst 
merkwaardig. 
Richten we nag even de blik over de grenzen 
naar die Ianden waar splitsingsstelsels zijn 
ontstaan, dan maken we kennis met de ge
dachte dat beide partners in een huwelijk (of 
andere samenlevingsvorm) evenveel recht 
hebben op het gezinsinkomen ongeacht wie 
het 'binnenbrengt'. Er vinden, zo wordt oak 
gezegd, binnen het huwelijk (het huishou
den) inkomensoverdrachten plaats- 'samen 
delen' is daar een typerend verschijnsel. Dit 
is de principiele en feitelijke basis voor dit, vrij 
gangbare, splitsingsstelsel. 

Achterstand in Nederland 
Die realiteit van het 'samen delen' kennen 
we in Nederland natuurlijk oak. Aileen liggen 
we in zoverre op de emancipatie elders ach
ter dat de gelijke zeggenschap van mannen 
en vrouwen over het gezinsinkomen niet 
algemeen wordt beleefd en ook niet in de 
wet vastligt. Er zijn nag heel wat hanige 
mannen die het beschikkingsrecht over 
'hun' inkomen aan zich willen houden. Zij 
worden in dat streven gesterkt door sommi
ge stromingen die voor 'economische zelf
standigheid van het individu' pleiten, onge-
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acht de (huwelijkse) relatie waarin het leeft. 
Waar voorheen thuiswerkende partners 
dachten dat zij financiele aanspraken had
den, wordt hen nu ingepeperd dat het hele
maal niet zo behoort te zijn. Voor hen dreigt 
rechteloosheid en dat nog wei in naam van 
de emancipatie! 

Wie niet wil horen moet het maar 
voelen ..... 
Dit harde beleid wordt door de betreffende 
stroming voorgestaan 'om bestwil' van die 
vrouwen die niet doorhebben dat hun waar
digheid in hun loonzakje schuilt en niet zo
zeer in het zinnige van hun vrijwillige, onbe
taalde of beroepsarbeid. Partners die sa men 
tot een rolverdeling in de klassieke zin be
sluiten worden hierdoor getroffen. In de 
praktijk loopt dat uit op een ongelijke behan
deling van vrouwen met of zonder beroeps
arbeid. Oat moet de laatsten aanzetten om 
hun keuze te veranderen. Een van de meer 
opvallende leemten in dit voorgestane beleid 
is de afwezigheid van een veelbelovend 
werkgelegenheidsplan met merkbare effec
ten in het hiernumaals. Oat is jammer, want 
die 30 a 40% van de thuiswerkende vrou
wen die wei een baan zouden willen hebben, 
horen slechts de deun 'er zijn nog 800.000 
wachtenden met u' (waarvan zeer velen v66r 
u). En de vooruitzichten zijn niet gunstig. De 
drie grate partijen zijn al blij als de werkloos
heid op het huidige niveau kan worden ge
stabiliseerd. 

' Door het advies van de 
Emancipatieraad wordt 
onderdrukking van een 
grate categorie vrouwen 
in de hand gewerkt. 

' 
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Financiele benadeling, o.a. in de belasting
sfeer, is geen redelijk, laat staan sociaal, 
middel om de arbeidsparticipatie van vrou
wen te verhogen. Nochtans is het bijvoor
beeld in liberale kring 'bon ton' om te bewe
ren dat werklozen wei eerder aan de slag 
zouden gaan mits hun financiele positie 
maar werd afgebroken. 
Een andere leemte is dat, anders dan zelfs in 
Ianden met een hoge deelname van vrou
wen aan betaalde arbeid, niet voldoende 
onderkend wordt dat een hoog percentage 
op z'n minst voor een reeks van jaren de 
arbeidsmarkt verlaat om zich aan huishou
den, kinderen en maatschappelijk zinnige 
arbeid te wijden. Het zou schandalig zijn om 
hen in die periode tot rechtelozen zonder 
gelijke financiele zeggenschap te verklaren. 
Tenslotte: men kan enige tijd uit ideologische 
motieven de ogen voor de realiteit willen 
sluiten maar op den duur valt niet te ontken
nen dat huwelijk en huishouden verbanden 
zijn waarin mensen deelgenoot met gelijke 
rechten zijn. De wijze waarop zij hun taken in 
het Ieven onderling verdelen, is hun zaak. De 
overheid moet slechts de voorwaarden 
scheppen voor een optimalisering van hun 
keuzevrijheid. Verder behoort die overheid 
zich onpartijdig te gedragen. Het zou het 
CDA misstaan als het een financieel sterke 
groep, die door bepaalde instanties tot 
avantgarde is uitgeroepen, materieel zou 
gaan bevoordelen! 

De ideologie van de Emancipatieraad 
De principiele afwijzing door de Emancipa
tieraad van de 'derde fase herziening loon
en inkomstenbelasting' brengt, als deze enig 
effect zou sorteren, vele thuiswerkende 
vrouwen in de onaangename positie dat hun 
mannen hen op z'n minst verwijtend zullen 
aanzien 'omdat zij nog maar steeds geen 
geld inbrengen'. Zo wordt door dit advies 
onderdrukking van een grote categorie vrou
wen in de hand gewerkt. 
De opdracht 'schild voor de zwakken' te zijn 
brengt met zich mee dat het CDA moeilijk 
kan afzien van de bescherming van vrouwen 
die in de meest kwetsbare positie verkeren. 
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Het gaat op z'n minst niet aan om die cate
gorie (de tweeverdieners met volledige be
trekkingen) wier welstand relatief het hoogst 
is en het snelste groeit bij uitstek te bescher
men. Voor een sociaal gerichte partij liggen 
de prioriteiten anders. Niet voor de Emanci
patieraad. 
Het blijft er niet bij dat deze raad de (vrouwen 
in de) alleenverdienershuishoudens onder 
druk weet te zetten; ook moeten allerlei 
toeslagen aan de tweeverdienershuishou
dens worden geschonken (kinderopvang
toeslag, arbeidstoeslag). Ook het CDA gaat 
in dat verstrekken van voordelen (aan de 
financieel sterkste groepen!) een eind mee. 
Niet aldus het CNV. Oat wijst maatregelen 
die aileen ten voordeel strekken aan twee
verdieners expliciet af. In het huidige, gezien 
vanuit de draagkracht van huishoudens niet 
positieve stelsel, is die afwijzing door het 
CNV zeer begrijpelijk. Laat het CDA daar 
maar lering uit trekken. 

In het kader van een gezinsvriendelijk split
singsstelsel zou een aftrek voor wat het CE
PESS 'socio-professionele' kosten noemt 
voor allen die een betaalde of onbetaalde 
'baan' hebben, eventueel nog op zijn plaats 
zijn. Van gezinsvriendelijkheid is echter in de 
Nederlandse situatie allerminst sprake. Kin
deren behoren ruimer aandacht te krijgen 
dan aileen een tegemoetkoming in opvang
kosten. Als het echt om kinderen gaat dan 
moeten de kinderbijslagen (ook voor de ge
zinnen met 2 of meer kinderen!!) op z'n minst 
naar internationaal niveau worden getrokken 
en niet als gernakkelijke bezuinigingspost 
worden beschouwd. De uitzonderlijk dalen
de trend in deze bijslagen zou in het in dit 
opzicht zeer aparte Nederland, doorbroken 
rnoeten worden. 
Het huidige 'gezinsbeleid' is rnede ge'fnspi
reerd door een reeds lang achterhaalde visie 
op de ontwikkeling van de ornvang van de 
Nederlandse bevolking. Daardoor is de klas
sieke kindvriendelijke KVP-benadering voile
dig de nek orngedraaid. Vergeleken met het 
buitenland, zijn aile Nederlandse partijen 
kindonvriendelijk, ook het CDA. 
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Hoe zou het moeten? 
lndien we inderdaad een sociaal rechtvaar
dig stelsel van loon- en inkomstenbelasting 
wensen dat 
- mannen en vrouwen gelijk behandelt, 
- man en vrouw binnen het huwelijk gelijke 

medezeggenschap over het gezamenlijk 
inkomen toekent, 

- thuis werkende en betaalde arbeid uitoe
fenende vrouwen gelijk waardeert, 

- daarnaast eventueel rekening houdt met 
de extra socio-professionele kosten die 
verbonden zijn aan het beiden full-time 
werken, in betaalde of niet-betaalde 
'banen', 

dan zou combinatie van de voordelen van de 
stelsels zoals door de W.l.-commissie
Christiaanse en zoals door adviseurs van het 
CDA-Vrouwenberaad beschreven, goed 
dienst kunnen doen. 
Men zou inkomens kunnen belasten volgens 
de splitsingsquotient 1.8 van Christiaanse of 
volgens het geplafonneerde systeem door 
het CEPESS geformuleerd. Vervolgens zou 
de totaal op te brengen belasting over de 
(eventueel beiden betaalde arbeid verrich
tende) partners kunnen worden verdeeld 
naar verhouding van het door hen inge
brachte loon. De partners zouden naar keu
ze (en onder beider instemming) een aparte 
aanslag kunnen verlangen of een conform 
het splitsingsstelsel. In dat laatste geval kun
nen alsnog aparte aanslagformulieren wor
den benut, dan wei een door beiden te 
ondertekenen document. Welke vorm ook 
wordt gekozen, beide partners dienen in hun 
gelijke zeggenschap door de overheid te 
worden erkend; of ze nu een baan hebben of 
niet. De woede van vrouwen over hun ach
terstelling bij (betaalde-baanhebbende) 
echtgenoten is volkomen terecht. 
Ook het door de dames Bot en Timmerman 
beschreven stelsel voldoet aan de bovenge
noemde vier eisen. Het gaat bovendien uit 
van de gedachte dat het 'beiden betaald 
werken' voortkomt uit roldeling (beiden in 
deeltijdbetrekking) en niet rolcumulatie (bei
den een volledig betaalde baan). In feite zou 
1n de moderne maatschappij, met zijn eigen 
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werkgelegenheidsproblemen, roldeling een 
socialer doel zijn. 
Het zou goed zijn indien Nederland zich zou 
voegen in een Europese benadering waarin 
lidstaten hun systemen voor loon- en inkom
stenbelasting zo inrichten dat: 
- uitgegaan wordt van de volstrekt gelijke 

medezeggenschap van beide partners 
over het in het huishouden binnenkomen
de inkomen; 

- iedere vorm van discriminatie tegen be
paalde groepen vrouwen wordt verme
den. Daarom moet expliciet rekening wor
den gehouden met huwelijkse staat en 
gezinssituaties Uuist wei dus); 

- iedere fiscale be'(nvloeding zowel direct 
als indirect (via echtgenoot) wordt verme
den, die een vrije verantwoordelijke keuze 
van de partners, voor het al of niet beiden 
verrichten van betaalde arbeid, onder 
druk zet; 

- een sociale benadering van aile belasting
plichtigen voorop staat; 

- eventueel tegemoetgekomen wordt in de 
extra socio-professionele kosten verbon
den aan het verrichten van betaalde of 
onbetaalde arbeid; 

- bij doorvoering van een gezinsvriendelijk 
splitsingsstelsel, dat uitgaat van een gelij
ke toedeling van het huishoudinkomen 
aan elk van beide partners, waarna hefting 
volgens een standaard belastingschaal, 
geen specifieke belastingfaciliteiten voor 
aileen- of tweeverdienershuishoudens 
worden toegekend; 

- erkend wordt dat meewerkende partners 
in gezinsbedrijven een met het ·boven
staande overeenkomend recht hebben 
op evenredige inkomenstoedeling en een 
evenredige, desgewenst afzonderlijke be
handeling in de inkomstenbelasting. 

Deze richtlijnen kunnen gelden als varianten 
op voorstellen gedaan in de Commissie voor 
sociale zaken en werkgelegenheid van het 
Europees Parlement. 

De perspectieven voor een sociaal gE:)richt 
emancipatiebeleid inzake belastingen zijn 
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sociaal opzicht verder door de knieen zou 
zakken (wat niet te verwachten is) dan zou 
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