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Naar economische 
zelfstandigheid voor iedereen 
LOUISE GROENMAN* 

Vanaf volgend jaar wordt in de sociale zekerheid 
bij de volwassen wordende generatie geen verschil 
gemaakt tussen mannen en vrouwen. Tot 
economische zelfstandigheid voor vrouwen zal 
dat nog niet leiden. Het kabinet-Lubbers hèeft wel 
nota's geproduceerd, maar niet één concrete 
maatregel of inititatief aangekondigd waarmee de 
doelstelling van economische zelfstandigheid 
voor iedereen in de 1990-generatie, naderbij 
komt. Daarvoor is nodig dat het verdienen van een 
inkomen gecombineerd kan worden met het 
verzorgen van kinderen. 

Vrijwaren van betaalde arbeid? 

Onder emancipatie verstaan wij het op gelijke voet 
deelnemen door mannen en vrouwen aan alle facetten 
van het maatschappelijk leven. Dit gaat samen met het 
streven naar economische zelfstandigheid van vrou
wen, te bereiken door een zelfstandig recht op arbeid, 
inkomen en sociale zekerheid, met overeenkomstige 
verplichtingen. Zo'n gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen betekent dat het inkomensbeleid volledig 
wordt afgestemd op individuen. Momenteel wordt 
steeds uitgegaan van een leefvorm waarin één der 
partners (meestal de man) verantwoordelijk is voor het 
gezinsinkomen en de andere partner onbetaald werk 
thuis verricht en voor eventuele kinderen zorgt. 

Het gaat bij het vormgeven aan sociale zekerheid 
niet om een keuze voor een leefvorm. De overheid zou 
juist neutraal moeten staan tegenover de door indivi
duen zelf gekozen leefsituatie. Bedacht moet worden 
dat méér dan de helft van de huishoudens in Nederland 
bestaat uit een andere leefvorm dan het traditionele 
gezinsmodel. Vrouwen tot25 jaarverdienen even vaak 
een eigen inkomen als mannen. 

Het bevorderen van een leefmodel waarbij vrouwen 
voor hun levensonderhoud kunnen terugvallen op 
mannen is niet in overeenstemming met deze gedach
ten. Bovendien worden investeringen in het onderwijs 
aan meisjes teniet gedaan als vrouwen worden ont
moedigd bij het verrichten van betaalde arbeid. Als 
vrouwen betaald (bli jven) werken, is dat dus van eman
cipatoir en sociaal-economisch belang. 

Hoewel inkomens (vooral het minimum) debetekenis 
hebben van een gezinsinkomen, is het een misverstand 
te denken dat een geëmancipeerd inkomensbeleid tot 
stand kan komen door primaire inkomens te verlagen. 
Arbeidsinkomen is een tegenprestatie voor geleverde 
arbeid, zonder verschil naar geslacht, leefvorm of 

* Oe auteur is lid van de Tweede Kamer voor D66. 

ander irrelevant kenmerk. Hethuidige inkomensbeleid 
is tweeslachtig : aan de ene kant wordt economische 
zelfstandigheid van vrouwen bevorderd via arbeids
markt- en schol ingsmaatregelen en aan de andere kant 
wordt betaalde arbeid doorvrouwen tegengewerktvia 
inkomensoverdrachten aan kostwinners. Langs de weg 
van geleidelijkheid kan dit worden afgeschaft. Jonge 
generaties zijn daarbij het uitgangspunt, omdat onder 
hen reeds geruime tijd economische zelfstandigheid 
regel is en afhankelijkheid uitzondering. Voor de 
jongere generaties speelt het nieuwe inkomensbeleid 
daarmee slechts een volgende rol, geen sturende. Dat 
zou anders zijn als de voordelen voor kostwinners ook 
voor oudere generaties zouden vervallen . 

Het voorstel dat hier wordt gedaan, houdt in dat de 
nieuwe generatie keuzes over de inrichting en de 
vormgeving van het leven kunnen maken, zonder daar
bij gecanfranteerd te worden met financiële stimuli of 
remmingen vanwege de overheid. Wel dient op mini
mumniveau, voor wie geen andere middelen van be
staan heeft, een minimuminkamensnorm te bestaan, 
vergelijkbaar met de huidige. Te denken valt aan een 
Algemene Bijstandswet, die dan wel zijn eigenlijke 
sluitstukfunctie terug moet krijgen. 

Aan de voorwaarden die het voor mannen en vrou
wen mogelijk maken om, naast deelname aan be
taalde. arbeid, thuis kinderen te verzorgen en op te 
voeden, dient veel meer aandacht te worden besteed . 
Kinderen zijn niet uitsluitend een privé-"belang". 
Daarom is het niet langer verantwoord afhankelijke 
partners, voorzover zij geen jonge kinderen te verzor
gen hebben, op gemeenschapskosten te "vrijwaren" 
van betaalde arbeid. De kosten hiervan - per saldo 
opgebracht door tweeverdieners en alleenstaande 
werkenden - moeten juist worden gebruikt om econo
mische zelfstandigheid te bereiken voor elke volwas
sene, óók als er jonge kinderen te verzorgen zijn. 
Beginsel is dat zowel mannen als vrouwen daor be
taalde arbeid blijvend in eigen anderhoud (kunnen) 
voorzien en in financieel opzicht niet partner-afhanke
lijk zijn ofworden. Om tevoorkómen dathetverzorgen 
van kinderen voor één van de partners in een leefsi
tuatie nadelige inkomenseffecten heeft, moet de kin
derbijslag een andere opzet krijgen. Daarin moet meer 
rekening worden gehouden met de kosten die de 
verzorging van kinderen met zich meebrengt. Thans 
wordt uitsluitend een tegemoetkoming geboden in de 
onderhoudskosten van kinderen. 

Partner en inkomen 

Ook na de stelselherziening sociale zekerheid van 
1986 wordt onderscheid gemaakt tussen kostwinners 



en anderen, die alleen wonen, of een partner met een 
eigen inkomen hebben. Ook in de volksverzekeringen 
en de Algemene Bijstandswet zijn partnerinkomen en 
leefvorm medebepalend voor de uitkeringsrechten. 
Het meestdirectwordtdatgevoeld in de bijstand, waar 
de hele uitkering vervalt zodra de partner genoeg 
inkomen heeft. De ABW is overigens uitdrukkelijk zo 
opgezet. Maar ook in de AOW en de Toeslagenwet 
(die aan mensen met een uitkering krachtens WW, 
WAO, AAW en ZW het sociaal minimum garandeert) 
bestaat een rechtstreekse, vrij nauwe band tussen 
uitkeringspeil en inkomen van de partner. 

Vermelding verdienen ook de verschillende vormen 
van gratis medeverzekering van afhankelijke partners, 
in het ziekenfonds (nog onlangs uitgebreid tot onge
huwd samenlevende partners), maar ook in de volks-· 
verzekeringen, waarvoor elke ingezetene is verze
kerd, ongeacht het eigen inkomen. Deze medeverze
kering doet sympathiek aan, maar vergt grote (hori
zontale) inkomensoverdrachten van alleenwonenden 
en tweeverd ieners rechtstreeks naar alleenverd ieners/ 
kostwinners, met èn zonder kinderen! Vanaf 1989 
wordt overigens in het ziekenfonds voor het eerst ook 
van meeverzekerde partners een beperkte (nominale) 
premie gevraagd. In de belastingsfeer vinden inko
mensoverdrachten plaats via overheveling van de ba
sisaftrek. De niet-verdienende partner kan zijn of haar 
eigen belastingvrije voet overhevelen naar de belas
tingplichtige partner, die daardoor minder belasting 
betaalt. 

Zulke inkomensoverdrachten zijn gebaseerd op het 
draagkrachtbeginsel: er wordt geld verstrekt voor het 
onderhoud van een afhankelijke partner. Op zichzelf 
was in een tijd waarin veelal mannen de kost verdien
den en vrouwen thuis man en kind verzorgden, de 
tegemoetkoming voor een partner niet onlogisch , maar 
die tijd ligt ver achter ons, zeker voor jongere bevol
kings-groepen. Bovendien is het draagkrachtbeginsel 
sterk eenzijdig toegepast. Onderzoek toont aan dat 
ook tweeverdieners extra kosten maken, zeker als zij 
kinderen hebben (betaalde kinderopvang, duurder 
levensonderhoud, huishoudelijke hulp) . Met die extra 
kosten wordt geen rekening gehouden . Voor alleen
verdieners bestaat op die punten juist een voordeel; de 
partner, die thuis verzorgende taken verricht, doet dit 
zonder betaling van belasting en premies. Uiteraard 
staat daar tegenover dat tweeverdieners twee inko
mens hebben, maar dat wil niet zeggen dat zij dus ook 
een hóóg gezamenlijk inkomen hebben. Beiden kun
nen in deeltijd werken, of laagbetaalde arbeid verrich
ten. Eénverdieners daarentegen kunnen best een hoog 
inkomen hebben, profiteren van de pluspunten van een 
partnerthuis en ook nog profijt trekken van een hogere 

Voorzieningen? Peanuts! 

belastingvrije som. 
Staat in de belastingheffing de draagkracht centraal, 

in de sociale zekerheid heersen twee beginselen: de 
equivalentie of verzekeringsgedachte en het solidari
teits- of behoeftebeginsel. Bij equivalentie staat de 
relatie tussen individuele plichten en rechten voorop. 
Wie WW-premie betaalt, krijgt bij werkeloosheid een 
WW-uitkering, afgeleid van het laatste loon. Leefom
standigheden doen daar niets aan toe of af. Die komen 
pas in beeld als de uitkering lager is dan het voor 
betrokkene geldende sociale minimum. De dan toe
passelijke Toeslagenwet is wel afhankelijk van leef
vorm en partner. Wanneer de leefvorm en/of de part
ner het uitkeringsrecht (mede) bepalen, is sprake van 
het behoeftebeginsel. Het meest extreem bestaat dit in 
de ABW: de bijstand is volledig afhankelijk van ander 
inkomen uit arbeid of vermogen van de betrokkene of 
diens partner. Ook voor alleenstaanden is sprake van 
het behoeftebeginsel. Voor hen geldt de lagere bij
standsnorm van 70 procent van het netto-minimum
loon; alleenstaande ouders krijgen 90 procent. 

Ook in de andere sociale zekerheidsuitkeringen 
speelt de (veronderstelde of werkelijke) behoefte een 
rol, zij het minder geprononceerd. Voor alleenstaan
den geldt nog in het bijzonder dat zij meestal evenveel 
premies betalen als gehuwde alleenverdieners, terwijl 
hun uitkeringsrechten geringerzijn; een alleenstaande 
laat geen nabestaandenpensioen na, maar betaalt 
toch dezelfde premie. 

Behalve in de sociale zekerheid zijn ook tertiaire 
inkomensregelingen (studiefinanciering, individuele 
huursubsidie, eigen bijdragen voor gezinsverzorging, 
de AWBZ, ki nderopvang) op behoefte en draagkracht 
gebaseerd. Wie meer verdient, betaalt meer of krijgt 
minder. Wie als alleenstaande evenveel verdient als 
een kostwinnende alleenverdiener betaalt ook meer, 
of krijgt minder; zijn of haar draagkrachtwordt groter, 
zijn of haar behoefte geringer verondersteld. Zo werkt 
de draagkrachtnorm dubbel of drievoudig door; eerst 
in de belastingen, dan in de sociale zekerheid en ook 
nog in de tertiaire regelingen . 
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Partner-afhankelijkheid 

Een inkomensbeleid, gebaseerd op de bescherming 
van het traditionele gezinsmodel belemmerttoetreding 
tot de arbeidsmarkt van de afhankelijke partner, 
meestal de vrouw. Nietalleen in de sociale zekerheid is 
van deze ontmoediging sprake (door verlies van 
toeslag, van een deel van deAOWofvan de bijstands
uitkering), maar ook in de belastingwetten. De verwer
ving van een tweede inkomen binnen één leefeenheid 
leidt tot een lagere belastingvrije som voor de alleen
verdienende partner (de voetoverheveling wordt be
ëindigd). Gevolg is ook hier een inkomensteruggang 
bij de eerst-verdienende partner. Vooral vrouwen on
dervinden de nadelen van deze structuur. Het sterkst 
doet zich dit voelen wanneer de vrouw voor het eerst 
gaat verdienen. Op dat moment krijgt het nadeel bij de 
man zijn beslag. Haar extra inkomen wordt afgezet 
tegen zijn inkomensverlies: bepaald geen stimulans 
voor de vrouw om een betaalde baan te ambiëren. 

Het Sociaa I-Cultureel Planbureau heeft gewezen op 
een merkwaardige consequentie van de huidige rege
lingen. Zodra de alleenverdiener langdurig werkloos 
wordt en zijn (haar) uitkering beneden het minimum 
voor een gezin daalt, geldt voor de afhankelijke part
ner art. 3 van de Toeslagenwet; deze moet zich dan 
voor een aanvullende uitkering beschikbaar stellen 
voor de arbeidsmarkt. Afstemming van de sociale 
zekerheid en het fiscale stelsel is uit emancipatoir én 
rechtvaardigheidsoogpunt dringend gewenst! 

Ook de alleenstaanden, een groeiende groep, on
dervinden de gevolgen van deze situatie. Zij betalen 
per saldo de lasten van het gezinsbeleid. Zij draaien, 
met de tweeverdieners, op voor de gratis medeverze
kering, voor fiscale toeslagen, de Toeslagenwet en de 
nabestaandenpensioenen. Zij betalen tenminste even
veel belasting en premies, maar hebben minder rech
ten . 

De exacte omvang van inkomensoverdrachten ten 
behoeve van afhankelijke partners in belastingen, so
ciale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen 
laat zich moeilijk meten. De meest betrouwbare schat
tingen zijn gemaakt door Jansweijer. Hij komt tot de 
volgende berekening voor de overdrachten aan of ten 
behoeve van (afhankelijke) partners (in miljarden gul
dens): 

- tariefverlichting loonbelasting/premies vv 5,4 
- AWW 2,4 

Pensioenfondsen 5,8 
Ziekenfonds, gratis medeverzekering 1,6 
ABW, gezinstoeslag, AOW 3,5 

18,7 

Jansweijer laat inkomensafhankelijke subsidies en 
prijzen buiten beschouwing. Hij houdt evenmin reke
ning met de (in 1986 nog niet in werking getreden) 
Toeslagenwet. Wel neemt hij de bovenwettelijke pen
sioen-regelingen in de beschouwingen op. In een 
vorige zomer verschenen studie komen Jansweijer e.a. 
tot nog wat hogere bedragen, zij het volgens een iets 
andere benadering. 

Het draagkrachtbegrip waarop het huidige inko
mensbeleid is gebaseerd wekt veel misverstanden en 

leidt tot onrechtvaardigheden, hoe rechtvaardig het 
ook lijkt. Na 1990 moet aan de horizontale inkomens
overdrachten geleidelijk een eind komen. 

Zorg voor kinderen 

De geschetste inkomensoverdrachten ten behoeve van 
afhankelijke partners staan formeel los van de kosten 
die de overheid en de gemeenschap opbrengen voor 
de verzorging van kinderen . In de gegroeide Neder
landse situatie wordt echter verwacht dat de afhanke
lijke, thuiswerkende partner, meestal de vrouw, de 
zorg heeft voor de kinderen. Het ontbreken van over
heidssteun bij het grootbrengen van kinderen (afge
zien van de kinderbijslag, uitsluitend bedoeld als tege
moetkoming in de onderhouds-kosten van kinderen) 
wordt gecompenseerd door faciliteiten die kostwin
ners genieten voor hun afhankelijke partners. Er ont
staan door deze oneigenlijke overdrachten ook on
juiste situaties. Tweeverdieners metkinderen en alleen
staanden worden naar verhouding benadeeld, terwijl 
een gezin zonder kinderen voordeel heeft van deze 
regelingen. 

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1988 wordt 
gepleit voor een verlegging van geldstromen : collec
tieve middelen, besteed of gederfd als kostwinnersfa
ciliteiten moeten worden omgezet in collectieve uitga
ven aan verlof en kinderopvang. Vooral voor de 1990-
generatie is dit van belang. Het Planbureau berekent 
dat onderbreking van de beroepsloopbaan geduren
de 14 jaar leidttot een verlies aan verdiencapaciteitvan 
25% : de na 14 jaar herintredende vrouw verdient 
gemiddeld een kwart minder dan zij zou hebben ver
diend zonder loopbaanonderbreking. Voor een nieu
we generatie is het dus vooral zaak de combinatie van 
werk en ouderschap aantrekkelijker te maken. Zowel 
het 'moeder thuis'-model als het 'beroep zonder kin
deren'-model is economisch en sociaal ongewenst. 

Om' de combinatie van betaald werk en de verzor
ging en opvoeding van kinderen mogelijk te maken, 
heeft de D66-fractie in de Tweede Kamer voorgesteld 
de kinderbijslag te verhogen met een verzorgings
component. Deze maatregel zal nog moeten worden 
aangevuld met uitbreiding van kinderopvang en 
ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof. In 
het stelsel voor de nieuwe generatie passen geen 
kostwinnersvoordelen voor afhankelijke partners 
meer. Het schrappen van kostwinnerstoeslagen zon
der daar iets tegenover te stellen is echter onredelijk 
tegenover gezinnen met kinderen . Ook als de kin
deropvang aanzienlijk zou worden uitgebreid is het 
illusoir te denken dat alle (jonge) vrouwen op korte 
termijn een plaats op de arbeidsmarkt vinden. 

In het voorstel van de fractie krijgen ouders een 
tegemoetkoming voor het vervallen van de voordelen 
van de alleenverdiener, in de vorm van een (op het kind 
gerichte) verhoogde kinderbijslag. Deze geldt ook 
indien mensen er de voorkeur aan geven hun jonge 
kinderen thuis te verzorgen . Het enige kriterium voor 
het recht op de verhoogde kinderbijslag is gelegen in 
het hebben van tot het huishouden behorende kinderen 
onder de 12 jaaren dus niet in hetal dan nietdeelnemen 
aan betaalde arbeid door beide partners. Voor de 
berekening van de verhoogde kinderbijslag is uitge
gaan van een bedrag dat bij twee kinderen globaal 
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overeenkomt met het fiscale voordeel voor een alleen
verdiener, tegen het laagste tarief. In de huidige fiscale 
.situatie komt dat neer op f 2.400,-, dus f 100,- per 
maand per kind . (2.400 is ca 35% van de alleenver
dienerstoeslag van ca f 7.500,-). Na de belastingher
ziening zou het kostwinnersvoordeel neerkomen op 
35% van de over te hevelen basisaftrek van f 4.500,-, 
dusopf 1.575,-(/ 800,-perkind per jaar) . Hierkomen 
wij tot het voorstel voor een verzorgingstoeslag per 
jaar van f 1.200,- per kind tot 6 jaar en van f 600,- per 
kind van 6 tot 12 jaar. 

De huidige kinderbijslag voorziet slechts in een 
tegemoetkoming in de onderhoudskosten van kinde
ren en kent daarom een differentiatie naar leeftijd van 
het kind . Met andere woorden, de kinderbijslag loopt 
op naarmate het kind ouder en duurder "in onder
houd" is. Op zich blijft in ons voorstel de leeftijdsafhan
kelijkheid in tact. Bij het invoeren van een verzorgings
component is ons uitgangspunt dat kinderen tot 6 jaar 
een arbeidsintensievere, dus duurdere, verzorging no
dig hebben dan kinderen van 6-12 jaar. Bovendien sluit 
de verzorging van kinderen in de basisschoolleeftijd 
het verrichten van (enige) betaalde arbeid buitenshuis 
niet uit. De twee componenten (verzorging en onder
houd) houden elkaar dus voor de verschillende leeftij
den van kinderen globaal in evenwicht. De kinderbij
slag wordt daarom niet complexer. Als een oude wens 
van D66 - het verminderen van de stijging van de 
kinderbijslag per kind naarmate er meer kinderen zijn 
(de zogenaamde progressie) - wordt gerealiseerd, 
wordtde kinderbijslag zelfs eenvoudiger en bovendien 
goedkoper. 

Hoewel de verhoogde kinderbijslag voor de 1990-
generatie wordt betaald uit de besparingen op de 
fiscale kostwinnerstoeslag zijn daar in het begin geen 
grote bedragen mee gemoeid; weinig jongeren die in 
199018 jaar zijn, zouden bij ongewijzigd beleid reeds 
dan aanspraak hebben gemaakt op deze faciliteit, 
zodat afschaffing ervan aanvankelijk niet veel ople
vert. Ook de hogere kinderbijslag vergt in het begin 
geen grote uitgaven. De kosten lopen op wanneer deze 
generatie (later in de jaren '90) kinderen krijgt; dan 
zouden echter bij ongewijzigd beleid ook de uitgaven 
voor kostwinnerstoeslagen sterk zijn gestegen . 

Op macro-financieel niveau betekent ons voorstel 
dat de scheve solidariteitsverhoudingen tussen de di
verse leefvormen enigszins worden rechtgetrokken. 
Een individueel gericht inkomensstelsel met een ver
hoogde kinderbijslag voorziet in de kosten van kinder
verzorging. Afhankelijk van de matewaarin de kinder
bijslag wordt verhoogd is het mogelijk zonder al te 
nadelige inkomenseffecten toch voor de traditionele 
gezinsvorm te kiezen, zolang er althans jonge kinderen 
zl/n. 

Voor individuen kunnen door dit voorstel grote ver
anderingen ontstaan (de kostwinnersvoorziening valt 
weg, waartegenover een "verzorgings-inkomen" voor 
de partner ontstaat). Op huishoudensniveau vallen 
deze veranderingen (globaal) tegen elkaar weg . Huis
houdens zonder kinderen die toch kiezen voor het 
alleenverdienerschap zijn relatief slechter af, omdat 
het niet werken van één van beide partners volledig 
voor eigen rekening komt. 

In het fractievoorstel wordt deze omzetting van 
kostwinnersvoordelen in een hogere kinderbijslag 

voorde 1990-generatie geflankeerd door aanvullende 
maatregelen. Deze betreffen de individualisering van 
uitkeringsrechten, veranderingen in de Toeslagenwet, 
aanvullende maatregelen voor alleenstaanden, na
dere regelingen voorziekenfondspremie, de ouderbij
drage voor kinderopvangvoorzieningen en het pen
sioenstelsel. 

Het inkomensbeleid voor eerdere generaties 

Ervalt veel voor te zeggen ook voor eerdere generaties 
en met name voor de leeftijdsgroep die in 1990 tussen 
de 18 en 35 jaar is, rekening te houden met de zich ook 
daar voltrekkende emancipatie. Ook die generatie 
kiest steeds vaker voor een ander leefpatroon, waarin 
beide partners werken, of er nu kinderen zijn of niet. 
Ook voor hen is verbetering van ouderschaps- en kin
deropvangvoorzieningen nodig en ook voor hen moet 
een meer op zelfstandigheid gebaseerd inkomensbe
leid worden gevoerd. Toch zijn vooralsnog kostwin
nersfaciliteiten voor eerdere generaties onontbeerlijk, 
aangezien zij vaak de inrichting van hun leven (mede) 
daarop hebben gebaseerd. 

Maatregelen voor vrouwelijke herintreders op de 
arbeidsmarkt dienen met name op deze leeftijdsgroep 
gerichtte zijn . Ook deeltijdarbeid, zowel voor mannen 
als vrouwen, op alle functieniveaus en met een vol
waardige rechtspositie, dient verder te worden bevor
derd. 

Economische zelfstandigheid mag van alle vrouwen 
van de 1990-generatie verwacht worden. Geleidelijk 
aan dienen dan ook de vele miljarden die gemoeid zijn 
met a Ileenverd ieners-faci I iteiten te worden afgeschaft. 
Deze zijn niet alleen uit economisch en emancipatoir 
oogpunt niet langer verantwoord; ze werpen ook aan
zienlijke drempels op, vooral voor vrouwen, om door 
middel van betaalde arbeid in het eigen levensonder
houd te voorzien. 

Op dit moment is het bedrag dat gemoeid is met 
inkomensoverdrachten ten behoeve van afhankelijke 
partners die daardoor, los van de vraag of ze jonge 
kinderen te verzorgen hebben, worden "vrijgesteld" 
van betaalde arbeid drie keer zo hoog als het bedrag 
dat jaarlijks in de vorm van kinderbijslag ten goede 
komt aan gezinnen met kinderen, en vele malen hoger 
dan het geld dat aan kinderopvang en andere ouder
schapsvoorzieningen wordt besteed. Daardoor is het 
ten goede laten komen van inkomensoverdrachten aan 
kostwinners, aan de verzorging van kinderen, uiteinde
lijk ook financieel zeer goed te verdedigen. Het geld 
datvrijkomt door het geleidelijk afschaffen van alleen
verdieners-faciliteiten dient te worden aangewend om 
de combinatie van betaalde arbeid met het hebben en 
verzorgen van kinderen aantrekkelijk te maken. 
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